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UN POEM DE CRĂCIUN 

STROFA ÎNTÂIA 

Spectrul lui Marley. 

Marley murise; cu aceasta începem. In pri
vinţa aceasta nu este nici o îndoială, de nici 
un iei. 

Actul de înmormântare eră iscălit de preot, 
de paraclisier, de antreprenorul pompelor fune
bre şi de principalul purtător al doliului. Erâ 
iscălit de Scrooge, şi numele lui Scrooge avea 
greutate la Bursă, ori pe ce ar fi avut gust 
să-şi pue el iscălitura. Bătrânul Marley erâ mort 
c a un cui de uşă 1). 

Luaţi seama! Eu nu pretind că ştiu, din pro
pria mea cunoştinţă, ce este cu deosebire mort 

1- Zicătoare englezească care înseamnă: mort cum 
ni« se poate mai mott. 
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într'un cui de uşă. Eu aş fi fost aplecat să 
cred că un cui de sicriu este articolul de fe-
rărie cel mai mort din tot comerţul. Dar în 
această comparaţie se cuprinde înţelepciunea 
strămoşilor noştri; şi manele mele nesfinţite 
nu se vor atinge de ea, altfel s'a sfârşit cu 
patria. Prin urmare îmi veţi dâ voe să repet 
apăsat că Marley erâ mort ca un cui de uşă. 

Ştia Scrooge că Marley erâ mort ? Negreşit 
că ştia. Cum s'ar fi putut altfel? Scrooge şi 
el, fuseseră tovarăşi timp de nu ştiu câţi ani. 
Scrooge erâ singurul împlinitor al voinţei lui, 
singurul lui succesor, singurul Iui moştenitor, 
singurul lui prieten şi singurul jalnic. Şi totuşi 
nici Scrooge nu fu aşa de groaznic zdrobit de 
trista întâmplare încât să nu poată fi un mi
nunat om de afaceri chiar în ziua înmormân-
tărei, pe care o sărbători făcând o afacere buna. 

Pomenirea înmormântărei Ini Marley mă aduce 
înapoi la locul de unde am plecat. Nu este 
nicio îndoială că Marley murise. Lucrul acesta 
trebue bine înţeles căci altfel nu poate eşi ni
mic de mirare din istoria pe care vreau să o, 
povestesc. 

Dacă nu am fi. perfect convinşi că tatul lui 
Hamlet a murit înainte de începutul piesei, 
n'am vedea în plimbarea lui noaptea, pe un 
vânt dinspre răsărit, pe propriile lui parapete, 
nimic mai de mirare decât fapta ori cărui domn 
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în vârstă, care ar eşi grăbit, după ce s'a în
noptat, într'un loc unde cam suflă vântul, de 
exemplu în curtea bisericei St. Paul, numai şi 
numai pentru a pune în mirare mintea slabă a 
fiului său. 

Scrooge nu şterse de pe firmă numele bă
trânului Marley. El rămase acolo la locul lui 
ani de zile după aceea, deasupra uşei prăvă-
văliei—Scrooge şi Marley. Firma erâ cunos
cută sub numele Scrooge şi Marley. Câteodată 
se 'ntâmplâ ca oameni care intrau pentru întâia-
dată 'n birou să zică lui Scrooge Scrooge şi 
câteodată Marley, dar el răspundea la amân
două numele. Pentru el erâ tot una. 

O, dar ce zgripţoroi sgârcii era Scrooge 1— 
un bătrân încărcat de păcate, lacom să zmulgă, 
să stoarcă, să apuce, să strângă, să adune. 

Aspru şi vârtos ca o cremene, din care nici 
un oţel n'a scos vreodată foc binefăcător; în
chis în el însuşi şi singuratec ca o stridie. 
Frigul din el îi îngheţă trăsăturile bătrâne, îi 
pişcâ nasul ascuţit, îi încreţea obrazul, îi înţe
penea mersul; îi făcea ochii roşii, buzele sub
ţiri vinete; şi vorbea şiret în glasul lui zgâ-
rietor. O promoroacă geroasă îi acoperea capul 
şi sprincenile şi bărbia ţepoasă. El purta cu 
dânsul totdeauna ori unde se ducea tempera
tura lui scăzută; făcea să îngheţe biroul în zilele 
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lui Cuptor şi nti-1 încălzea nici măcar cu un 
grad la Crăciun. 

Frigul şi căldura de afară aveau slabă in
fluenţă asupra lui Scrooge. Nici o căldură nu-1 
putea încălzi şi nici o vreme de iarnă nu-1 
p iteâ răci. Nici o suflare de vânt nu putea fi 
mai tăioasă decât el, nici o ninsoare nu eră 
mai încăpăţânată în căderea ei, nici o ploae 
repede mai surdă la orice rugăminte. 

Vremea rea nu ştia de unde să-1 apuce. Cea 
mai mare ploae şi ninsoare, şi grindină, şi 
lapoviţă, într'o singură privinţă se puteau mân
dri că-1 întrec. Ele turnau adesea cu îmbelşu-
'gare, şi Scrooge nu făcea aşa niciodată. 

Nimeni nu l'a oprit vreodată pe stradă pen
tru a-i spune, cu bucurie în ochi „Dragul meu 
Scrooge, cum te afli? când vii pe la mine?" 
Nici un cerşetor nu-1 ruga să-1 rniluească şi pe 
el cu ceva, nici un copil nu-1 întrebă câte 
ceasuri sunt, nici un bărbat sau femee n'a în
trebat pe Scrooge niciodată în viaţa lui, dru
mul spre cutare sau cutare loc. Până şi cânii 
orbilor păreau că-1 cunosc; şi când îl vedeau 
venind, îşi trăgeau stăpânii în ganguri şi în 
curţi; şi pe urmă dădeau din coadă ca şi când 
ar fi vrut să zică „decât un ochiu rău mai 
bine de loc, întuneftte stăpâne!" 

Dar ce-i păsa lui Scrooge 1 Tocmai aceasta-i 
plăcea lui. A-şi croi. drumul pe cărările înibul-
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zite ale vietei, înştiinţând orice simpatie ome
nească să stea la distantă, pentru Scrooge eră 
„miere". 

Odată, într'o zi dintre toate zilele bune ale 
anului, în seara ajunului, — bătrânul Scrooge 
şedea ocupat în biroul său. Eră o vreme rece, 
întunecoasă, muşcătoaie, — şi pe deasupra ne
guroasă ; şi se auzeâljjână la el cum oamenii 
suflau tare afară în curte mergând în sus şi'n 
jos, cum îji băteau manele subsuori şi picioarele 
de pământ ca să se încălzească. Ceasornicele 
oraşului-bătuseră abea atunci trei; dar se şi 
întunecase deabinelea — lumină nu fusese toată 
ziua — şi în ferestrele birourilor vecine se ve
deau pâlpâind lumânări ca nişte pete roşiatice 
pe aerul gros, întunecat. Negura intră înăuntru 
prin fiecare crăpătură şi prin fiecare gaură de 
chee, şi afară eră aşâ de deasă încât, deşi 
curtea erâ dintre cele mai înguste, casele din 
faţă erau numai nişte fantome. Văzând cum se 
lăsă în jos nourul murdar întunecând toate lu
crurile ai fi zis că Natura se stabilise acolo 
aproape şi că ferbeâ ceva pe scară mare. Uşa 
biroului lui Scrooge erâ deschisă ca să poată 
avea sub ochi pe scriitorul său, care, într'o 
mică chilioară tristă din dos, — un fel de cis
ternă, — copia scrisori. Scrooge avea un foc 
foarte mic, dar focul sciiitorului erâ aşâ de mic 
încât părea că-i un singur cărbune. 
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Dar nu putea să mai umple soba fiindcă 
Scrooge ţinea cutia cu cărbuni în odae la el, 
şi îndată ce scriitorul intra cu căuşul, stăpânul 
prezicea că va fi nevoe să se despartă. De 
aceea scriitorul îşi puse şalul său alb şi încercă 
să se încălzească la lumâ'- »e; în care silinţă, 
nefiind un om de închipl/îfe puternică, nu reuşi. 

„Crăciun vesel, unjijdmlel Dumnezeu să te 
ţină sănătos!" strigă un glas voios. Eră glasul 
nepotului lui Scrooge, care dădu năvală spre el 
aşâ de repede încât aceasta fu cea dintâi veste 
despre apropierea lui. 

„Pfu!" zise Scrooge; „Prostie". 
Aşâ se încălzise mergând repede, prin ger şi 

ceaţă, acest nepot al lui Scrooge, încât se înfer-
bântase tot. Faţa lui erâ roşie şi frumoasă ; 
ochii îi scânteiau şi răsuflarea îi fumega într'una. 

„Crăciunul, o prostie, unchiule? zise nepotul 
lui Scrooge. N'ai vrut să spui asta, sunt sigur". 
„Ba da" zise Scrooge. „Crăciun veseli Ce drept 
.ai să fii vesel ? ce motiv ai să fii vesel ? Eşti 
destul de sărac". 

„Lasă, lasă" răspunse nepotul cu voioşie. 
,Ce drept ai sa fii trist? ce motivai să fii su

părat? Eşti destul de bogat". 
Scrooge neavând alt răspuns mai bun în 

graba clipei zise iară „Pfu!" şi „Prostiei". 
„Nu fii supărat unchiule" zise nepotul. 
„Cum pot fi altfel" răspunse unchiul „când 
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trăiesc îutr'o asemenea lume de nebuni ? Cră
ciun vesel! La naiba cu Crăciunul vesel 1 Ce 
este Crăciunul alt decât un timp când trebue 
să plăteşti poliţe fără să ai bani; un timp în 
care te găseşti cu un an mai bătrân şi nici 
măcar cu un ceas mai bogat; un timp când îţi 
faci balanţa registrelor şi te găseşti dator la 
fiecare articol timp de o duzină de luni în-
înclieiată? De-ar fi pe voia mea" zise Scrooge 
supărat „orice gogoman care umblă cu «Crăciun 
vesel" pe buze ar trebui să fie fert cu pro
priul lui puding şi să fie îngropat cu un ţăruş 
de illcx1) înfipt în inimă. Da aşa ar trebuii". 

„Unchiule! pleda" nepotul. 
„Nepoatei" răspunse unchiul serios, ţine Cră

ciunul în felul tău şi lasă-mă pe mine să-1 ţiu 
în felul meu". 

„Vorbejşti de ţinut" zise nepotul lui Scrooge. 
„Dar vorba este că nu-1 ţii". 

„Atunci lasă-mă să-1 las în pace" zise Scrooge 
„Dea Domnul să-ţi facă mult bine! Mult bine 
ţi-a mai făcut până acum 1" 

„Sunt multe lucruri din care aş fi putut trage 
vre-un folos, şi din care n'am folosit nimic, 
mărturisesc" răspunse nepotul. „Printre altele şi 
Crăciunul. Dar sunt sigur că am privit Crăciunul 

1. Ulexul este un copăcel cu ale cărui ramuri se-îm
podobesc odăile în Anglia la Crăciun, 
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întotdeauna, de câte ori s'a întors, — fără a 
mai vorbi de veneraţia datorată numelui şi ori-
ginei sale sfinte, dacă este cu putinţă ca ceva 
care se leagă de el să fie despărţit de această 
veneraţie — ca pe un timp bun — un timp 
blând, ertător, milos şi plăcut; ca pe singurul 
timp ce cunosc, în lungul calendar al anului, 
în care bărbaţi şi femei par că îşi deschid liber 
ca printr'o înţelegere comună, inimele zăvorâte 
şi par a gândi că oamenii mai de jos de cât 
ei sunt cu adevărat tovarăşi de călătorie spre 
mormânt şi nu alt neam de fiinţe îndatoraţi la 
alte călătorii. Şi din această pricină, unchiule, 
deşi nu mi-a pus niciodată o fărâmă de aur 
sau de argint în buzunar, cred că mi-a făcut 
bine şi are să-mi facă bine ; şi zic; Dumne
zeu să-1 binecuvinteze!" 

Scriitorul din cisternă aplaudă fără voia lui. 
Dându-şi numai decât seama de purtarea sa 
nenemerită, răscoli focul şi stinse ultima scântee 
plăpândă pentru totdeauna. 

„Să mai aud o singură vorbă de la dumneata 
zise Scrooge „şi vei serba Crăciunul perzându-ţi 
locul. — Eşti un orator de forţă, domnule," 
adaogă întorcându-se spre nepotul său. 

Mă mir că nu intri în Parlament". 
„Nu fii supărat, unchiule. Haide! vino la 

masă la noi mâne," 
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Scrooge zise că ar dori să-1 vadă') — da aşa 
a zis în adevăr. Spuse vorba în întregime şi 
zise că mai întâi ar vrea să-1 vadă ajuns în 
această stare. 

„Dar, de ce ?" strigă nepotul lui Scrooge. 
„De ce?" 

„De ce te-ai însurat?" zise Scrooge. 
„Fiindcă m'am îndrăgostit." 
„Fiindcă te-ai îndrăgostit!" mormăi Scrooge 

ca şi când aceasta ar fi singurul lucru pe lume 
mai ridicol de cât un Crăciun vesel. „Buna ziua!" 

„Nu, unchiule, dumneata n'ai venit niciodată 
să mă vezi nici înainte de aceasta. De ce să 
zici că acesta este motivul pentru care nu 
vrai să vii acum ?" 

„Buna ziua" zise Scrooge. 
„N'ain nevoe de nimic de la dumneata ; nu 

cer nimic de la dumneata. De ce nu putem noi 
fi prieteni?" 

„Buna ziua" zise Scrooge. 
„îmi pare rău, din toată inima, că te găsesc 

aşâ de hotărât. Noi n'am avut nici odată vre-o 
ceartă în care eu să fi fost una din parii. Dar 
am făcut încercarea în cinstea Crăciunului şi am 
de gând să-mi păstrez dispoziţia de Crăciun pană 
la sfârşit. Aşa,dar, un Crăciun vesel, unchiule!" 

1. Adică a zis că ar vrea să-1 vadă spânzurat. 
Dickens nu vrea să pronunţe această vorbă grea. 
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„Bună ziua!" zise Scrooge. 
„Şi un An Nou fericit!" 
„Buna ziua" zise Scrooge. 
Cu toaate aceste nepotul lui eşl din odae 

fără un cuvânt de supărare. 
Se opri la uşa de afară, ca să facă urările, 

obişnuite la acea zi, scriitorului care cât eră el 
de îngheţat tot eră mai cald de cât Scrooge ; 
căci răspunse la ele din toată inima. 

„Iacă încă unul" mormăi Scrooge care îl auzi. 
„Scriitorul meu care are cincisprezece şilingi') 
pe săptămână, şi nevastă şi copii, şi care vor
beşte de Crăciun vesel. Iţi vine să intri la ba
lamuc." 

Acest nebun, lăsând pe nepotul lui Scrooge 
să iasă, lăsase să intre alte două persoane. Erau 
nişte domni cu înfăţişare frumoasă, plăcuţi la 
vedere şi acum stăteau cu pălăriile în mână în 
biuroul lui Scrooge. In mână mai aveau registre 
şi hârtii şi se înclinară în faţa lui. 

„Firma Scrooge şi Marley, cred" zise unul 
dintre domni cercetându-şi lista. Am plăcerea de 
a vorbi cu d-1 Scrooge sau cu d-1 Marley?" 

„D-l Marley e mort de şapte ani", răspunse 
Scrooge. A murit acum şapte ani tocmai în 
noaptea aceasta". 

„Nu ne îndoim că dărnicia lui este bine re-

1, Un şiling face un leu şi douăzeci şi cinci de bani. 
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prezentata prin tovarăşul său rămas în viată", 
zise domnul, întinzâncl hârtiile de împuternicire. 

Nu mai încape vorbă că erâ bine reprezen
tată, căci ei fuseseră două suflete înrudite. 

La cuvântul prevestitor de rău „dărnicie", 
Scrooge încreţi din sprincene, şi dădu din cap 
şi înnapoiă hârtiile. 

„La vremea aceasta de sărbători, d-le Scrooge" 
zise domnul, luând un condei „e de dorit încă 
mai mult decât de obiceiu să putem strânge ceva 
pentru cei săraci şi lipsiţi, care acum sufăr mult. 
Multe mii sunt lipsiţi de cele de trebuinţă; sute 
de mii sunt lipsiţi de o mică bună stare, dom
nule". 

„Nu sunt închisori?" întrebă Scrooge. 
„Sunt din belşug" zise domnul punând Iar 

condeiul jos. 
„Şi casele de lucru ?"') întrebă Scrooge. „Sunt 

încă în funcţiune?" 
„Sunt. Insă" răspunse domnul, „aş vrea să 

pot spune că nu sunt." 
„Moara2) şi Legea Săracilor sunt în plină pu

tere de aplicare?" zise Scrooge. 
„Amândouă foarte ocupate, domnule". 
„Oh, mă speriasem, după cele ce-mi spuse-

seţi la început, că s'a întâmplat ceva care le-a 

1. Case în care se dă de lucru săracilor. 
2. E vorba de o moară la care oamenii învârteau 

roata cea mare păşind mereu în interiorul ei. 

« 
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oprit în mersul lor folositor" zise Scrooge. „Mă 
bucur mult de ceeace aud". 

„Gândind că ele mai că nu dau mulţimii hrană \ 
creştinească pentru corp şi suflet", răspunse dom- j 
nul, „câţiva dintre noi se silesc să adune o 
sumă spre a cumpăra săracilor ceva mâncare, 
băutură şi mijloace de încălzit. Alegem vremea 
aceasta, fiindcă este vremea, dintre toate cele
lalte, când Lipsa se simte mai aspru şi Belşu
gul se veseleşte. Ce să pun pe listă?" 

„Nimici" răspunse Scrooge. 
„Doriţi să rămâneţi anonim?" 
„Doresc să fiu lăsat în pace", zise Scrooge. 

„Fiindcă mă întrebaţi ce doresc, d-lor, acesta 
este răspunsul meu. Eu însu-mi nu petrec de 
Crăciun şi nu pot. contribui să fac leneşii să 
petreacă. Eu ajut să se susţie aşezămintele pe 
care le-am pomenit — sunt îndeajuns de costi
sitoare — şi cei care se găsesc rău în altă parte 
să se ducă acolo". 

„Mulţi nu pot să se ducă acolo şi mulţi mai 
degrabă ar muri". 

„Dacă mai degrabă ar muri" zise Scrooge, 
„ar face mai bine să facă aşâ şi să micşoreze 
populaţia cea peste număr. De altfel — ertaţi-mă 
— nu cunosc aceste lucruri". 

„Dar aţi putea să le cunoaşteţi" zise domnul. 
„Nu e afacerea mea" răspunse Scrooge. „E 

de ajuns să-şi cunoască omul afacerile lui şi să 
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nu se amestece în ale altora. Ale mele îmi 
ocupă toată vremea. 

„Bună ziua, domnilor". 
Văzând limpede că ar fi nefolositor să-şi mai 

urmărească scppul, domnii plecară. Scrooge îşi 
reluă lucrul cu o părere mai bună despre sine 
însuşi şi într'o dispoziţie mai glumeaţă decât 
eră obiceiul lui. 

In vremea aceasta ceaţa şi întunericul se în
desiră într'atât încât pe stradă alergau oameni 
cu facle pâlpâitoare, oferindu-se să meargă 
înaintea cailor dela trăsuri şi să-i conducă pe 
drum. Turnul bătrân al unei biserici, al cărei 
clopot vechiu şi hursuz privea totdeauna şiret 
în jos spre Scrooge printr'o fereastră gotică 
făcută în zid, se făcu nevăzut, şi bătea orele şi 
sferturile în nouri, cu vibraţiuni tremurătoare în 
urma bătăei, ca şi când i-ar fi clănţănit dinţii 
în capul îngheţat, acolo sus. Frigul se înteţi. 
In strada principală, la colţul curţei, nişte lu
crători reparau ţevile de gaz şi aprinseseră un 
foc m?re într'un vas, împrejurul căruia stăteau 
strânşi mai mulţi oameni şi băeţi zdrenţeroşi, încăl-
zindu-şi mâinile şi clipind din ochi cu desfătare 
înaintea flacărei. Robinetul gurei de apă fiind 
lăsat în singurătate, apa care da pe dinafară 
îngheţă amărâtă şi se prefăcu în ghiaţă mizan
tropică. Lumina prăvăliilor unde ramuri de illex 
cu boabe trozneau uşor la dogoreala lămpilor 
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din ferestre, punea roşeaţă pe figurile palide 
când treceau pe dinainte. Prăvăliile de păsări 
tăeate şi băcăniile se prefăcură într'o glumă stră
lucitoare — o expoziţie luminoasă despre care 
eră aproape cu neputinţă să crezi, că avea ceva 
aface cu nişte idei aşâ de neluminoase ca vânzare 
şi negoţ. Lordul Mayor1) în cetăţuia puternicei 
sale locuinţe, 2) dădu porunci celoi cincizeci de 
bucătari şi pivniceri ai săi să sărbătorească Cră
ciunul cum se cuvine să-1 sărbătorească gospo
dăria unui Loid Mayor; 8) şi până şi croitoraşul 
pe care el îl amendase cu cinci şilingi Lunea 
ce trecuse fiindcă fusese beat şi setos de sânge 
pe stradă, mesteca în mansarda lui pudingul 
de pe a doua zi în vreme ce nevasta lui cea 
slabă şi copilul se repezeau să cumpere carnea, 

încă mai neguros şi mai frig! Un frig înţe
pător, străbătător, muşcător. Dacă bunul sfânt 
Dunstan ar fi pişcat numai pe Dracu de nas 
cu o asemenea vreme în loc să întrebuinţeze 
armele lui familiare *), atunci în adevăr ar fi 
urlat de mai mare dragul. Posesorul unui mic 
nas tânăr, pişcat şi muşcat de gerul flămând 

1. Primarul Londrei; de obicciu un om foaite bogat 
2. Numită englezeşte Mansion House. 
3. Negustorimea din Londra este foarte bogată şi 

primarul Londrei arc o leafă fabuloasă. 
4. După legenda engleză Sf. Dunstan a luat odată 

pe dracu cu cleştele de nas fiindcă nu-1 dâ pace. 
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cum sunt roase oasele de către câni, se plecă 
la gaura cheei lui Scrooge ca să-1 desfăteze cu 
un cântec de Crăciun; dar la cel dintâi sunet din 

.Dumnezeu să vă binecuvinteze, veseli domni! 
„Dea Domnul să n'aveţi nid-o Supărare!" 

Scrooge apucă rigla cu atâta energie în cât 
cântăreţul fugi înspăimântat, lăsând gaura cheei 
în sama negurei şi a gerului care erâ şi mai 
înrudit cu ea. In sfârşit veni şi ora închiderei 
biuroului. Nemulţumit Scrooge se dădu jos de 
pe scaunul lui de birou2) şi în mod tacit ad
mise faptul faţă cu scriitorul din cisternă, care 
la moment suflă în lumânare şi-şi puse pălăria. 

„Are să-ţi trebuească toată ziua de mâne, 
bănuesc?" zise Scrooge. 

„Dacă vă convine, domnule". 
„Nu-mi convine" zise Scrooge" şi nu e frumos. 

Dacă ţi-aş opri o jumătate de coroană1) pentru 
aceasta te-ai crede nedreptăţit, fac prinsoare!". 

Scriitorul zâmbi timid. 
„Şi totuşi zise Scrooge pe mine nu mă so

coteşti nedreptăţit când plătesc leafa pe o zi 
degeaba". 

Scriitorul făcu observaţia că aceasta se 'n-
tâmplă numai odată pe an. 

1. Scaun înalt pe un picior. 
2. O coroană (crown) face 5 şilingi sau 6 lei şi 

douăzeci şi cinci de bani. 

Ch. Dickens. — Un poem de Crăciun. % 
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„Proastă desvinovăţire pentru a ciupi buzu
narul unui om la fiecare douăzeci şi cinci De
cembrie!" <zise Scrooge, încheiudu-şi paltonul 
până la bărbie. „Dar presupun că trebue să ai 
ziua de mâni întreagă. Să fii aici cu atât mai 
devreme a doua zi dimineaţa!" 
. Scriitorul făgădui că aşa va face, şi Scrooge 

eşi mormăind. Biroul fu închis într'o clipă, şi 
scriitorul, cu capetele cele lungi ale şalului său 
alb legănându-i-se mai jos de mijloc, (căci nu 
se mândrea cu niciun palton) se dădu pe un 
gheţuş la vale pe strada Cornhill de douăzeci 
de ori, la coada unui şir de băeţi, în cinstea 
Ajunului Crăciunului, şi apoi alergă spre casă 
la Camden Town'), cât de repede putu depănă 
din picioare, ca să joace baba-oarba. 

Scrooge îşi luă cina melancolică în obişnuita 
ospătărie melancolică; şi dupăce citi toate jur
nalele şi înşelă restul serei cu registrul lui de 
bancă, se duse acasă la culcare. Locuia în nişte 
camere care înainte fusese ale decedatului său 
tovarăş. Eră un şir de odăi întunecoase, într'un 
morman întunecos de zidărie cu faţa într'o curte, 
în care avea atât de puţin ce căută încât abia 
te puteai apără de închipuirea că trebueâ să fi 
alergat acolo când eră casă tânără, jucându-se 
de a ascunsul cu alte case, şi că uitase drumul 

1. O mahala foarte depărtată a Londrei. 
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de eşire înnapoi. Acum erâ deajuns de bătrână 
şi deajuns de tristă căci nimeni nu locuia în 
ea afară de Scrooge, celelalte camere fiind în
chiriate pentru birouri. Curtea era aşa de întu
necoasă încât chiar Scrooge, care-i cunoştea 
fiecare piatră, fu bucuros să-şi găsească drumul 
bâjbâind cu manile. Ceaţa şi gerul aşa atârnau 
în gangul vechiu şi negru al casei, încât părea 
că Geniul Vremei şedea pe prag adâncit în 
gândiri triste. 

Acum, lucru sigur este că ciocanul dela uşă 
nu avea nimic deosebit, afară de aceia că era 
foarte mare. Deasemenea este sigur că Scrooge 
îl văzuse zi şi noapte în tot timpul şedeiei lui 
acolo; deasemenea că Scrooge avea aşa de 
puţin din ceeace se numeşte imaginaţie cât şi 
orice om din City1) în Londra, socotind chiar 
— ceeace este o vorbă îndrăzneaţă — consiliul 
comunal, magistraţii comunali şi breslele. Nu 
uitaţi de asemenea că Scrooge nu se mai gân
dise odată măcar la Marley, dela ultima pome
nire a decedatului său tovarăş din după amiaza 
aceea. Şi apoi puneţi pe orice om să-mi ex
plice, dacă poate, cum. s'a făcut că Scrooge, 
pe când puse cheea în broasca uşei, văzu în 

I. Cartierul central al Londrei unde sunt negustorii 
mari şi bancherii. 
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ciocan, fără vre-o prefacere mijlocitoare a acestuia, 
nu un ciocan ci faţa lui Marley. 

Faţa lui Marley. Nu eră în umbră de nepă
truns ca Celelalte lucruri din curte ci. avea o 
lumină tristă ca un stacoj stricat într'o pivniţă 
întunecoasă. 

Nu eră supărat sau fioros ci privea la Scrooge 
cum avea Marley obiceiu să privească cu un 
speciru de ochelari ridicaţi pe fruntea lui de 
spectru. Părul eră sburlit ciudat ca de o suflare 
sau de un curent de aer cald; şi cu toate că 
ochii erau mari deschişi, erau cu desăvârşire 
nemişcaţi. Lucrul acesta şi culoarea lui vânătă 
îl făceau groaznic; dar groaza pe care o pri
cinuia părea mai degrabă în contrazicere cu 
faţa şi nesupusă controlului ei, decât o parte 
din propria ei expresiune. 

Când Scrooge privi neclintit la această apa
riţie, văzu din nou un ciocan. 

Dacă am spune că nu-1 trecu un fior, sau 
că sângele lui nu fu stăpânit de o simţire gro
zavă care-i fusese străină din copilărie, ar fi 
neadevărat. Dar el puse mâna pe cheia căreia 
îi dăduse drumul, o învârti cu putere, intră şl-şi 
aprinse lumânarea. 

Totuşi se opri, cu o nehotărâre de un mo
ment, înainte de a închide uşa; şi privi mai 
întâi cu grijă dinapoia ei ca şi când pe juma-
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tate se aştepta să fie îngrozit cu vederea cozei') 
lui Marley ivindu-se în sală. Dar nu erâ nimic 
dinapoia uşei, afară de şuruburile şi mutelcile 
cu care erâ prins ciocanul ; ă\ aceea zise „Pfu 1 
pful" şi închise uşa izbind-o. 

Sunetul răsună prin casă ca un tunet. Fiecare 
butoi din pivniţa de dedesubt a negustorului de 
vinuri, părea că are un răsunet aparte. Scrooge 
nu erâ un om care să se sparie de ecouri, 
închise uşa bine, păşi prin sală şi urcă scara— 
şi nu repede ci pe 'ndelete, curăţindu-şi lu
mânarea pe când mergea. 

Aţi putea să vorbiţi aşa cu jumătate de gură 
despre putinţa de a mâna o trăsură cu şase cai 
pe o scară bună din vremea veche sau printr'o 
lege proastă a Parlamentului, din vremea nouă ; 
dar eu spun hotărât că aţi fi putut urca un dric 
pe scara aceea, şi încă deacunnezişul cu faţ,a 
spre părete şi cu uşa spre parapet — şi să 
meargă uşor. Erâ lărgime din belşug pentru 
aceasta şi mai rămânea; şi poate de aceea lui 
Scrooge i se păru că vede un dric automobil 
urcând înaintea lui în întunerec. 

„O jumătate de duzină de lămpi de gaz din 
stradă n'ar fi luminat prea mult intrarea, deaceea 

1. Marley purtă perucă cu coadă pe spate. 
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vă puteţi închipui că eră întunerec binişor cu 
lumânarea lui Scrooge. 

Scrooge se urcă sus fără să-i pese nici cât 
negru subt unghie de aceasta; întunerecul este 
eftin şi lui Scrooge îi plăcea. Dar înainte de a 
închide uşa lui cea grea, dădu o roată prin 
odăile sale ca să vadă dacă toate erau cum 
trebue. îşi amintea în deajuns chipul încât să 
facă astfel. 

Odaia de şedere, odaea de culcare, cămara — 
toate cum trebueau să fie. Nimeni sub masă, 
nimeni sub canapea ; un foc mic în sobă ; lin
gură şi talger adânc pregătite; şi tigaea cea 
mică cu supă groasă de făină de ovăz (Scrooge 
avea guturai) pe plita sobei. Nimeni sub pat; 
nimeni în halatul lui care atărnâ în părete în-
tr'un mod ce dâ de bănuit. Cămara ca de obicei 
— o veche gratie de sobă, ghete vechi, două pa
nere pentru peşte, lighean pe trei picioare şi un 
cleşte de sobă. 

Pe deplin mulţumit, închise uşa şi se închise 
cu cheta înnăuntru; se închise învârtind cheia 
de două, ori ceea ce nu eră obiceiul lui. Astfel 
asigurat împotriva surprinderei, îşi scoase cra
vata, se 'mbrăcă cu halatul, îşi puse papucii 
şi scufia şi se puse jos înnaintea focului să-şi 
mănânce supa de ovăz. 

Eră un foc foarte mic în adevăr — nimica 
toată pentru asemenea noapte aspră. 
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Eră nevoit să stea aproape de tot de el şi 
să-1 clocească ca să poată trage cea mai mică 
simţire de căldură din mâna aceea de cărbuni. 

Căminul eră vechiu, zidit de vre-un negustor 
olandez, cu mult timp înnainte, şi acoperit de 
jur împrejur cu plăci drăguţe de faianţă olan
deză, cu figuri din Scriptură. Erau acolo Câini 
şi Abeli, Fiice ale lui Faraon, Regini din Saba 
îngeri coborând prin aer pe nouri care semănau 
a pufuri de pat, Abrahami, Belsazari, Apostoli 
plecând pe mare în castronaşe de sos, sute de 
figuri care să-i atragă gândurile; şi cu toate 
aceste faţa aceea a lui Marley, mort acum şapte 
ani, venea ca băţul profetului şi înghiţea totul. 
Dacă fiecare placă de faianţă netedă ar fi fost 
nezugrăvită la început, cu puterea de a formă 
pe suprafaţa ei o figură din frânturile de gân
duri ale lui Scrooge, s'ar fi ivit o copie a ca
pului bătrânului Marley pe fiecare din ele. 

„Prostii!" zise Scrooge şi se plimbă prin 
odae. După câteva dusuri şi întorsuri se puse 
jos din nou. Când îşi dădu capul pe spate în 
fotoliu privirea-i se opri pe un clopoţel, un 
clopoţel ne mai întrebuinţat, care atârna în 
odae şi comunica, pentru vre-un scop oarecare 
acum de mult uitat, cu etajul cel mai de sus 
al clădirei. 

Cu mare mirare şi cu o teamă ciudată, ne
explicabilă, uitându-se la el îl văzu cum începe 
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să se clatine. La început se clătina aşâ de în
cetişor încât abia scotea sunet; dar curând 
începu să sune tare şi tot aşâ făcură toate clo-
poţelele din casă. 

Aceasta poate să fi durat o jumătate de minut 
sau un minut, dar păru că durează un ceas. 
Clopofelele încetară după cum începuseră, îm
preună. Fură urmate de un zgomot zornăitor, 
jos, adânc dedesubt, ca şi când cineva ar fi 
târât un lanţ greu peste butoaele din pivinţa 
negustorului de vinuri. Atunci Scrooge îşi aduse 
aminte că auzise că strigoii din casele cu stri
goi poartă lanţuri. 

Uşa pivniţei fu dată cu putere la oparte cu 
un sunet bubuitor, şi după aceea el auzi zgo
motul mult mai tare în coridorul de jos ; apoi 
venind în sus pe scară; apoi venind drept spre 
uşa lui. 

hCu toate acestea nu-i de cât prostie!" zise 
Scrooge. „Nu vreau să cred." 

Totuşi se schimbă la faţă, în momentul când 
fără a se opri, arătarea pătrunse prin uşa cea 
grea, şi intră în odae sub ochii săi. In mo
mentul intrărei fantomei, flacăra care erâ aproape 
de a se stinge'n sobă se'nnălţă odată în sus 
ca şi cum ar fi strigat: „îl cunosc! umbra lui 
Marley !" şi căzu iar. 

Aceeaşi faţă — chiar aceeaşi. Marley cu pe
ruca lui, cu surtucul obişnuit, pantaloni scurţi 
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şi cizme. Canaturile de la aceste din urmă stând 
în sus, ca şi pulpanele surtucului ca şi părul 
de pe cap, Landul pe care-I trăgea era înfăşurat 
împrejurul mijlocului. Eiâ lung şi învârtit îm
prejurul lui ca o coadă; şi erâ format (căci 
Scrooge îl privi de aproape) din cutii de bani, 
chei, lacăte, registre, acte şi pungi grele lu
crate din oţel. Corpul lui erâ străveziu, aşâ în 
cât Scrooge uitându-se la el şi privind prin 
surtucul lui putea vedea cei doi nasturi la spate. 
Scrooge auzise adesea spunând-se că Marley 
n'avea măruntae') dar nu crezuse până acum. 

Ba nici acum nu credea. Cu toate că putea 
vedea prin fantomă dintr'o parte într'alta — cu 
toate că simţea influenţa de ghiaţă a ochilor ei 
morţi şi reci, şi deosebea până şi ţesătura ba
tistei legate împrejurul capului şi pe sub bărbie, 
legătură pe care nu o băgase de seamă mai 
înainte, — tot erâ necredincios şi lupta împo
triva simţurilor sale. 

„Ce-i mă rog?" zise Scrooge muşcător şi 
rece ca întotdeauna. 

.„Ce vrei cu mine?" 
„Multei" Glasul lui Marley, nu mai rămâne 

nicio îndoială. 
„Cine eşti?" 
„Intreabă-mă cine am fost". 

1. Adică n'avea inimă, n'aveâ simţire. 
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„Cine ai fost, dacă-i aşa? zise Scrooge, ri
dicând glasul. 

„Eşti pretenţios, ţinând seamă că eşti numai 
o umbră". Eră să zică „până la o umbră"') 
dar puse expresiunea cealaltă ca mai potrivită. 

„In viaţă, am fost tovarăşul tău, Iacob Marley." 
„Poţi — poţi să stai jos? întrebă Scrooge, 

privindu-1 cu îndoială. 
„Pot". -
„Atunci şezi jos". 
Scrooge făcu această întrebare, fiindcă nu 

ştia dacă un strigoi atât de străveziu s'ar putea 
pune pe un scaun; şi simţea că în cazul când 
aceasta nu ar fi fost cu putinţă ar fi fost nevoe 
poate de o explicaţie neplăcută. Dar strigoiul 
şezu jos în partea cealaltă a sobei ca şi când 
ar fi fost foarte obişnuit cu aceasta. 

„Nu crezi în mine" zise strigoiul. 
„Nu cred" zise Scrooge. 
„Ce dovadă neîndoioasă vrai să ai despre rea

litatea mea, afară de aceea a simţurilor tale?" 
„Nu ştiu" zise Scrooge. 
„De ce te îndoeşti de simţurile tale? 
„Fiindcă", zise Scrooge „un lucru mic le in

fluenţează. O mică stricare de stomac le face 
mincinoase. Se poate să fii numai o îmbucă
tură de carne nemistuită, un boţ de muştar, 

1. Adică până la o nuanţă. 
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o coajă de brânză, o bucată de cartof necopt 
bine. Ai mai multă înrudire cu sosul de mân
care decât cu mormântul,1) oricine ai fi!" 

Scrooge nu prea avea obiceiul să facă glume ; 
şi nici nu avea de loc poftă de glumă atunci. 

Adevărul este că încerca să fie glumeţ pen
tru a-şi îndreptă în altă parte propria lui atenţie 
şi pentru a-şi stăpâni groaza; căci glasul stri
goiului îi tulbură şi măduva din oase. 

Scrooge simţea că a şedea privind neclintit 
la acei ochi sticloşi, în tăcere un minut, ar în
semna să se joace cu dracul. Şi apoi mai eră 
şi un lucru foarte înspăimântător că strigoiul 
eră încunjurat de S atmosferă infernală a lui 
proprie. Scrooge nu o putea simţi; dar eră 
limpede că eră aşâ fiindcă deşi strigoiul şedea 
cu totul nemişcat, totuşi părul lui, şi pulpanele 
hainei, şî canafurile erau mişcate ca de nişte 
aburi calzi dela o sobă. 

„Vezi scobitoarea aceasta? zise Scrooge, re
venind repede la atac, pentru pricina tocmai 
adineauri spusă, şi dorind să abată de la sine 
privirea înţepenită a strigoiului, măcar pentru 
o secundă. 

„O văd" răspunse strigoiul. 
„Nu te uiţi la ea" zise Scrooge. 
„Dar o văd" zise strigoiul „cu toate acestea". 

1. Joc de cuvinte în englezeşte. 
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„Bine" răspunse Scrooge „n'am decât să o 
înghit pentru ca să fiu persecutat câte zile 
voi mai trăi de o mulţime de vedenii toate 
create de mine însumi. Prostii, ascultă-mă pe 
mine; prostii!" 

La aceste vorbe vedenia scoase un ţipăt în
grozitor, şi scutură Janţul cu un zgomot aşa 
de trist şi înfricoşător, încât Scrooge se ţinu 
bine de scaun ca să nu cadă leşinat. Dar de 
câte ori mai mare nu-i fu groaza când fantoma 
scoţându-şi legătura dimprejurul capului, ca şi 
când ar fi fost prea cald să o poarte în odae, 
falca de jos îi căzu pe piept! 

Scrooge căzu în genunchi şi-şi ascunse faţa 
în mâni. 

„Indurare!" zise el. „Infricoşetoare vedenie, 
de ce-mă tulburi ?" 

„Om cu gânduri lumeşti!" răspunse vedenia, 
„crezi în mine sau n u ? " 

„Cred" zise Scrooge. „Trebue să cred. Dar 
de ce umblă vedeniile pe pământ şi de ce vin 
Ia mine?" 

„Se cere de la fiecare om" răspunse ve
denia, „ca sufletul din el să umble printre se
menii lui, şi să călătorească în lung şi 'n lat; 
şi dacă sufletul nu călătoreşte în viaţă este pe
depsit să umble după moarte. Este pedepsit să 
călătorească prin lume—o, vai mie!—şi să fie 
martor la ceeace nu poate împărtăşi, dar ceeace 
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ar fi putut să împărtăşească pe pământ, şi să 
prefacă în izvor de fericire!" 

Din nou vedenia scoase un ţipăt, şi scutură 
lanţul, şi-şi frânse manele ei de umbră. 

„Eşti înlănţuit" zice Scrooge, tremurând. 
„Spune-mi pentru ce?" 

„Port lanţul pe cate l'am făurit în viaţă" 
răspunse vedenia. „L'am făcut inel cu inel, şi 
metru cu metru. L'am încins de bună voea mea 
şi de bună voea mea l'am purtat. Ţi se pare 
forma curioasă?" 

Scrooge tremura din ce în ce mai tare. 
„Sau doreşti poate să ştii" urmă vedenia 

„greutatea şi lungimea puternicului lanţ pe care-1 
porţi tu însuţi? Eră atât de greu şi de lung 
ca acesta, acum şapte ajunuri de Crăciun, De 
atunci ai mai lucrat la el. E un lanţ greu!" 

Scrooge privi în jurul său pe podele, aştep-
tându-se să se vadă înconjurat de vre-o cinci
zeci sau şaizecei de prăjini de lanţ de fer; 
dar nu văzu nimic. 

„Iacob" zise el rugător— „bătrâne Iacob Mar-
ley, spune-mi mai mult. DlPmi curaj, Iacob." 
„N'am curaj de dat" răspunse vedenia. „îm
bărbătarea vine din? alte locuri, Ebenezer Scrooge, 
şi e adusă de alţi trimeşi, la alt soi de oa
meni. Şi nici nu pot să-ţi spun ceeace aş vrea. 
Numai foarte puţin încă îmi mai este îngăduit. 
Nu mă pot odihni, nu pot sta, nu mă pot opri 
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nicăiri. Sufletul meu niciodată n'a călătorit 
dincolo de biroul nostru—ia sama!—în viaţă 
sufletul meu niciodată n'a călătorit dincolo de 
marginile vizuniei noastre de zărăfie; şi am-
înaintea mea călătorii obositoare!" 

Scrooge avea obiceiul, ori de câte ori cădea 
pe gânduri, .de a pune manele în buzunarele 
pantalonilor. Gândind la cele ce-i spusese ve
denia, aşâ făcu şi acum, dar fără să ridice 
ochii sau să se scoale din genunchi. 

„Trebue să fi mers foarte încet, Jacob", zise 
Scrooge, ca şi când ar fi vorbit de o negus
torie, deşi cu umilinţă şi respect. 

„Încet!" repetă vedenia. 
„Mort de şapte ani" zise Scrooge pe gân

duri. „Şi în călătorie tot timpul?" 
„Tot timpul" zise vedenia. „Nici odihnă, 

nici pace. Neîncetată mustrare de cuget". 
„Călătoreşti repede?" zise Scrooge. 
„Pe aripele vântului" răspunse vedenia. 
„Trebue să fie umblat multe locuri în şapte 

ani" zise Scrooge. 
Vedenia, auzind acestea, scoase un nou ţipăt 

şi zornăi din lanţ aşa de îngrozitor în tăcerea 
de moarte a nopţei în cât inspectorul comunal 
cu drept cuvânt ar fi putut să-1 deâ în jude
cată pentru tulburarea liniştei. 

„Oh! să fii prins, legat, şi dublu-înlănţuit" 
strigă fantoma „să nu ştii că vor perl în veş-



Un poem de Crăciun 31 

nicie veacuri de muncă neîncetată făcută de 
fiinţe nemuritoare pentru acest pământ, până să 
se desvolte tot binele pe care-1 poate purta. Să 
nu ştii că ori-ce suflet creştinesc, lucrând cu 
bunătate în cercul lui mic, ori-c'are ar fi- el, va 
găsi viaţa lui cea muritoare prea scurtă faţă cu 
întinsele lui mijloace de a se face folositor. Să 
nu ştii că nici o durată de părere de rău nu 
poate răscumpără prilejurile vieţei unei om lă
sate să treacă fără folos! Şi aşâ am fost eu! 
Oh! aşâ am fost!" 

„Dar ai fost întotdeauna un om priceput în 
afaceri, Jacob" Jngăimă Scrooge, care acum în
cepea să aplice acestea sie însuşi. 

„Afaceri!" strigă vedenia. Buna stare a tu
turor erâ afacerea mea; mila, îndurarea, răbdarea, 
şi bunătatea, aceste toate erau afacerea mea. 
Ocupaţiile negustoriei mele erau numai o pică
tură în oceanul afacerilor mele!" 

Ridică lanţul cu braţul întins, ca şi când a-
ceasta erâ cauza zadarnicei lui păreri de rău, 
şi-1 izbi cu toată greutatea iar la pământ. 

„In vremea aceasta a anului" zise vedenia 
„sufăr cel mai mult. De ce-am mers prin mul
ţimile de semeni cu ochii în jos şi nu i-am ri
dicat nici' odată la acea stea binecuvântată care 

.a călăuzit pe cei trei înţelepţi la un acopere-
mânt sărac ? Nu emu oare case sărmane la care 
lumina ei m'ar fi putut duce pe mine ?" 
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„Ascultă-mă 1" strigă vedenia. „Vremea mea 
este pe isprăvite". 

„Te-ascult" zise Scrooge. „Dar nu fii aspru 
cu mine! Nu vorbi înflorit, Jacob! Te rog!" 

„Cum se face că apar înaintea ta într'o formă 
pe care o poţi vedea, nu-ţi pot spune. Am stat 
nevăzut lângă tine multe, multe zile." 

Gândul acesta nu eră plăcut. Scrooge simţi 
un fior şi-şi şterse sudoarea de pe frunte. 

„Acest lucru nu este o parte uşoară din pe
deapsa mea" urmă vedenia. 

„Mă aflu aici în noaptea aceasta spre a te 
prevesti că mai ai un sor{ şi o speranţă de a 
scăpă de soarta mea." 

„Totdeauna mi-ai fost prieten bun" zise 
Scrooge. „Mulţămesc!". 

„Ai să fii cercetat" reîncepu vedenia „de trei 
spirite". 

„Fat̂ a lui Scrooge se lungi aproape tot atât 
cât se lungise faţa vedeniei. 

„Acesta este sorbul şi speranţa de care ai 
vorbit, Jacob ? întrebă el cu glas tremurător. 

„Acesta". 
„Cred — cred că mai bine m'aş lipsi" zise 

Scrooge. 
„Fără venirea lor" zise vedenia „riu potj nă

dăjdui să te fereşti de cărarea pe care merg eu. 
Aşteaptă pe cel dintâi mâne, când ceasul va 
bate Unu". 
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„N'aş putea să-i primesc pe toţi deodată şi 
să isprăvesc, Jacob?" propuse Scrooge. 

^Aşteaptă pe cel de-al doilea în noaptea ur
mătoare la acelaş ceas. Pe cel de-al treilea în 
noaptea următoare când ultima lovitură a mie
zului- nopţei va fi încetat să vibreze. Nu te a* 
şteptâ să mă mai vezi vre-odată ; şi iâ seama, 
în propriul tău interes, să-ţi aduci aminte de 
ceea ce s'a petrecut între noi ! " 

După ce zise aceste vorbe, vedenia îşi luă 
legătura de pe'masă, şi o legă pe sub bărbie 
ca mai înainte. Scrooge cunoscu aceasta după 
sunetul scurt pe care-1 făcură dinţii când fălcile 
se atinseră fiind strânse de legătură. îndrăzni 
să ridice ochii din nou şi află pe supranatu
ralul său vizitator stând drept şi uitându-se la 
el, cu lanţul învârtit pe braţ. 

Vedenia se depărta de el mergând înnapoi; 
Şi la fie-care pas al ei, fereastra se săltă puţin '), 
aşâ în cât când vedenia ajunse la ea, fereastra 
eră larg deschisă. 

Vedenia făcu semn lui Scrooge să se apropie, 
ceea ce el făcu. Când fură la doi paşi unul de 
a 'tu], spectrul lui Marley, ridică mâna preve-
stindu-1 să nu vie mai aproape. Scoorge se 
°prl. Nu atât din supunere cât din surprindere 

. 1. In Anglia sunt obişnuite ferestre care se deschid 
r'dicându-se în sus. 

C' Dickers — Un poem de Crăciun. 3 
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şi de frică ; căci la ridicarea manei, auzi zgo
mote nedesluşite prin aer — sunete răzleţe de 
tânguire şi de căinţă, plângeri nespus de triste 
ale unor suflete care se învinovăţeau pe sine 
însă-şi. Vedenia, după ce ascultă un moment, 
se uni şi ea în acea plângere tristă şi eşl plu
tind în noaptea neagră şi apăsătoare. 

Scrooge o urmă până la fereastră, curios şi 
desnădăjduit. Privi afară. 

Aerul efâ plin de vedenii, umblând încoace j 
şi 'ncolo într'o grabă fără răgaz şi jelindu-se j 
în mers. Fie-care din ele purta lanţuri ca şi I 
spectrul lui Marley; unele puţine la număr I 
(poate că erau guverne vinovate) erau înlănţuite 
împreună ; nici una nu eră liberă. Multe fuse
seră cunoscute personal lui Scrooge în viaţa 
lor, El fusese cunoscut de-aproape cu o ve
denie bătrână îmbrăcată într'un surtuc alb, cu o 
casă de bani grozav de mare legată de gleznă, 
care plângea dureros fiindcă nu putea să dea 
ajutor unei femei nenorocite cu un copil, pe 
care o vedea dedesupt pe treaptă unei scări. 
Se vedea limpede că nenorocirea lor a tuturora 
erâ că cercau să se amestece, pentru a face 
*)ine, în lucrurile omeneşti, şi perduseră pentru 
totdeauna puterea aceasta. 

Că aceste fiinţe se vor fi topit în ceaţă sau 
că ceaţa le-a învăluit, nu putea să spue. Dar 
ele şl glasurile lor de vedenii se topiră îm-
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preună şi noaptea se făcu cum fusese când 
venise el acasă. 

Scrooge închise fereastra şi privi uşa pe care 
intrase vedenia. Era închisă cu cheia de două 
ori cum o închisese el cu propria lui mână şi 
zăvoarele erau neatinse. încercă să zică: „Prostii!" 
dar se opri la prima silabă. Şi având, din cauza 
emoţiei suferite, sau din cauza oboselilor zilei, 
sau din cauza privirei ce aruncase în lumea 
celor nevăzute, sau din cauza apăsătoarei con
vorbiri cu spiritul, sau din cauza orei târzii, 
multă nevoe de odihnă, se culcă fără să se 
mai desbrace şi adormi numai decât. 

STROFA A DOUA 

Cel dintâi dintre cele trei Spirite 

Când se deşteptă Scrooge, eră aşâ de întu-
nerec încât, privind din pat, abia putea deosebi 
fereastra străvezie de păreţii opaci ai odăei lui. 
Se lupta să pătrundă întunerecul cu ochii lui 
de nevăstuică, când ceasornicul unei biserici 
vecine bătu patru sferturi. De aceea aţinti ure
chea să audă ora. Spre marea lui mirare clo
potul greu merse mai departe dela şase la şapte, 
dela şapte la opt şi regulat în sus până la două
sprezece ; apoi se opri. Douăsprezece! Erau 



36 Ch. Dickens 

două trecute când se culcase. Ceasul trebuia să 
fi mers rău. Un turbure de gheaţă trebuia să 
fi căzut printre roate. 

Douăsprezece 1 
Atinse coarda ceasului său cu repetiţie spre 

a îndrepta acel ceas aşa de greşit. Pulsul lui 
mic şi iute bătu douăsprezece, şi se opri. 

„Nu se poate" zise Scrooge „să fi dormit o 
zi întreagă şi o bucată bună din noaptea ur
mătoare. Şi nu se poate să se fi întâmplat ceva 
soarelui şi să fie douăsprezece ziua!" 

Gândul acesta fiind îngrijorător, se dădu re
pede jos din pat şi-şi pipăi drumul până la fe
reastră. 

Fu nevoit să şteargă ceaţa de pe geam cu 
mâneca halatului înainte de a putea vedea ceva. 
Şi chiar şi atunci putu vedea foarte puţin lucru. 
Tot ce putu desluşi fu că era încă ceaţă foarte* 
deasă şi foarte frig şi că nu se auzea nici un 
zgomot de oameni alergând încoace şi 'ncolo, 
şi făcând mişcare mare, după cum fără îndoială 
ar fi fost dacă noaptea ar fi alungat lumina 
zilei şi ar fi pus stăpânire pe lume. Acest lucru 
fu o mare liniştire fiindcă „trei zile după ve
derea acestei poliţe veţi plăti d-lui Ebenezer 
Scrooge sau la ordinul d-sale1)" şi aşa mai 
departe, ar fi devenit o simplă siguranţă 

1. Formula obişnuită a poliţelor. 
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nordamericană') dacă n'ar mai fi fost zile după 
care să socoteşti. 

Scoorge se culcă iar şi se gândi şi iar se 
gândi şi nu putu pricepe nimic. De ce se gân
dea mai mult, de ce era mai nedumerit; şi de 
de ce se silea să nu gândească, de ce gândea mai 
mult. Spectrul lui Marley îl necăjea peste mă
sură. De câte ori hotăra în sine însu-şi, după 
cercetare matura, că totul era un vis, gândul 
Iui fugea înapoi, ca un arc puternic căruia îi 
dai drumul, la poziţia cea dintâi, şi punea în 
faţa acelaş prob.lem spre cercetare amănunţită: 
„Era un vis sau nu ?". 

Scoorge şezu întins în pat -în această stare 
până- când clopotele ceasului bătură încă trei 
sferturi, când îşi aduse aminte deodată, că ve
denia îl prevestise de o vizitare când ceasul 
va bate unu. Hotăra să stea deştept până va 
trece ora; şi dacă ne gândim că nu putea să 
mai adoarmă cum nu putea să meargă la cei, 
aceasta era poate hotărârea cea mai cuminte în 
puterea lui. 

Sfertul fu aşâ de lung încât de multe ori1 crezu 
că a aţipit fără să-şi dea seama şi că n'a băgat 

1. Pe Vremea Iui Dickens întreprinderile 'nordame 
ricane nu aveau reputaţia de a fi aşâ de solide ca cele 
engleze. Dickens pierduse o sumă înseninată cu niş'.e 
valori americane. 
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de seamă ora. In sfârşit ceasul izbi urechea lui 
aţintită. 

„Ding, dong!" 
„Un sfert" zise Scrooge, socotind. 
„Ding, dong!" 
„Jumătate! zise Scrooge. 
„Ding, dong!" 
„Trei sferturi" zise Scrooge. 
„Ding, dong!" 
„Ceasul întreg" zise Scrooge triumfător, „şi 

alt nimic!" 
Zisese aceasta înainte ca să fi sunat clopotul 

care bătea ora, care sună acum un unu adânc, 
trist, gol, amărât. O lumină ţâşni în odae la mo
ment şi perdelele patului său fuiă trase într'o 
parte. 

Perdelele patului său fură trase într'o parte, 
înţelegeţi bine, de către o mână. Nu perdelele 
dela picioare, nici perdelele dela spatele lui, ci 
acele către care era întors cu faţa. Perdelele pa
tului său fură trase într'o parte ; şi Scrooge ridi-
cându-se într'o poziţie pe jumătate culcată se 
găsi faţă 'n faţă cu vizitatorul nepământean care 
le trăsese — tot atât de aproape cât sunt eu de 
d-voastră şi eu stau în gând la cotul d-voastră. 

Era o figură ciudată; asemănătoare cu un co
pil ; şi totuşi nu atât asemenea cu un copil cât 
asemenea cu un om bătrân, văzut prin vre-o 
materie supranaturală care îi dădea înfăţişarea 
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că s'a îndepărtat şi s'a micşorat până la mă
rimea unui copil. Părul lui care îi cădea pe spate 
eră alb ca de bătrâneţe; şi totuşi faţa n'avea 
nici o încreţitură şi pielea erâ fragedă ca o floare. 
Braţele erau foarte lungi şi musculoase; manile 
de asemenea, aşâ încât năşteau gândul că strân-
soarea lor trebueâ să fie de putere neobişnuită. 
Picioarele foarte delicat formate erau, ca şi 
membrele superioare, goale. Purtă o tunică de 
albul cel mai curat; şi în jurul mijlocului erâ 
încins un brâu luminos, a cărui strălucire erâ 
foarte frumoasă. 

Ţinea în mână o creangă de illex verde, 
proaspăt; şi în ciudată contrazicere cu acest 
emblem ematic, haina lui erâ împodobită cu 
flori văratice. Dar cel mai curios lucru erâ, că 
din creştetul capului ţâşnia o făşie de lumină, 
la lucirea căreia se puteau vedea toate acestea; 
şi care erâ fără îndoială şi pricina, pentru care 
se servea în momentele sale de tristeţă de un 
mare stângător1) drept pălărie, pe care acum îl 
ţinea sub braţ. 

Şi totuşi chiar şi aceasta, când Scrooge privi 
la el cu mai mare băgare de seamă, nu erâ în
suşirea lui cea mai cmioasă. Căci după cum 
brâul scânteia şi strălucia când într'o parte şi 

1. Un soi de pfllnie cu care se stingeau înainte lu
mânările. 
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când într'alta, şi ceeace eră luminos într'o clipă 
erâ întunecos în alta, tot aşâ şi figura însăşi îşi 
schimbă părţile care se vedeau fiind acum ceva cu 
un braţ, acum cu un picior, acum cu douăzeci de 
picioare, acum două picioare fără cap, acum un 
cap fără trup; şi din părţile care piereau nu se" 
vedea nici o linie de contur în întunerecul des 
în tare se topeau. Şi pe când te mirai cum se 
poate una ca aceasta, erâ iar el la loc limpede 
şi bine desluşit ca totdeauna. 

„Dumneata eşti Spiritul, a cărui venire mi-a 
fost prezisă?" întrebă Scrooge. 

„Eu sunt!" 
Glasul era moale şi dulce — neaşteptat de 

încet, ca şi când în loc de a fi lângă el, ar fi 
fost departe. 

„Cine şi ce eşti? întrebă Scrooge. 
„Eu sunt spiritul Crâciunuiilor Trecute! 
„Trecute de mult?" întrebă Scrooge uiiându-se 

la statura lui piii.ă. 
. „Nu. Crăciunurile Trecute ale tale". 

Poate Scrooge n'ar fi putut spune cuiva pri
cina, dacă cineva l'ar fi putut întreba; dar simţi 
o dorinţă deosebită să vadă spiritul cu pălăria 
pe cap, şi-1 rugă să se acopere. 

„Cel" strigă vedenia „vrei oare să stângi 
aşâ de curând cu mâini lumeşti lumina pe care 
o răspândesc? Nu e de ajuns că eşti unul din 
acei ale căror patimi au făcut această pălărie şi 
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mă silesc să o port trasă adânc pe ochi şiruri 
întregi de ani?" ^ 

Scrooge, zise cu respect că n'a avut niciun 
gând ofensator sau vreo ştiinţă că a „îmbrobo-

. dit" cu voinţă Spiritul în vre-o vreme oarecare 
din viaţa lui. 

Apoi îşi luă curaj şi întrebă ce afacere îl a-
ducea acolo. 

„Binele tău!" zise vedenia. 
Scrooge zise că este foarte îndatorat, dar nu 

se putu împedecâ de a gândi că o noapte de 
odihnă neîntreruptă af fi fost mai potrivită pen
tru scopul acela. Spiritul trebue să-1 fi auzit gân
dind căci zise numai decât : 

„Îndreptarea ta, dacă-i aşâ. Ia seama!" 
întinse mâna şa cea puternică pe când vorbiâ 

şi-1 prinse blând de bra{. 
„Ridică-te şi mergi cu mine!" 
Ar fi fost zadarnic pentru Scrooge să spue 

că vremea şj ora nu erau potrivite pentru plim
bări pe jos; că patul eră cald şi termometrul o 
bună bucată mai jos de îngheţarea apei; că erâ 
îmbrăcat uşurel numai cu papucii, cu halatul şi 
scufia; şi că în vremea aceea erâ răcit. Strân-
soarea, deşi moale ca de mâna unei femei, nu 
îngăduia împotrivire. Scrooge se ridică; dar vă
zând că Spiritul se îndrepta spre fereastră, îl 
prinse de haină rugător: 
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„Sunt un om muritor" zise Scrooge „şi su-
pu.s căderei". 

„Sufere numai o atingere a manei mele aici" 
zise vedenia, punând mâna pe inima lui „şi vei 
fi susţinut în prilejuri mai grele decât acesta 1" 

Când vorbele aceste fură spuse, trecură prin 
părete şi se aflară pe un drum deschis de ţară, 
cu câmpuri de amândouă părţile. 

Oraşul dispăruse cu desăvârşire. Nici o urmă 
nu se mai vedea. Intunerecul şi ceaţa dispă
ruseră odată cu el, căci eră o zi de iarnă lim
pede şi rece, iar pământul erâ acoperit cu ză-, 
padă. 

„Dumnezeule!" zise Scrooge, împreunând 
manile după ce privi în jurul lui. „In locul 
acesta am crescut. Aici am copilăriţi" 

Spiritul privi la el cu blândeţe. Atingerea lui 
blândă deşi fusese uşoară şi durase numai o 
clipă, părea că tot mai ţine pentru simţul bă
trânului. Ei simţea mii de mirosuri plutind în 
aer, fiecare legat cu o mie de gânduri şi spe
ranţe, şi bucurii, şi griji de mult, de mult 
uitate 1 

„Buza ta tremură" zise vedenia. „Şi acolo 
pe obraz ce ai? 

Scrooge îngăimă cu o nesiguranţă neobiş
nuită în glas, că erâ un coş; şi rugă pe ve
denie să-1 ducă unde vrea. 

„Recunoşti drumul?" întrebă spiritul. 
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„Dacă-1 recunosc!" strigă Scrooge cu căl
dură. „Aş merge pe el cu ochii legaţi". 

„Ciudat lucru că l'ai uitat timp de atâţia ani ! " 
zise vedenia. „Să mergem mai departe". Mer-
seră pe drum — Scrooge recunoscând fiecare 
poartă, fiecare par, fiecare copac — până când 
un orăşel se ivi în depărtare, cu podul, cu bi
serica şi cu râul său lângă care sufla vântul. 
Câţiva ponei cu părul mare se iviră acum ve
nind în trap spre dânşii, ducând pe spinare 
băeţi care strigau către alţi băeţi în cărucioare 
de ţară conduse de fermieri. Toţi băeţii erau 
foarte veseli şi strigau unii către alţii până ce 
câmpiile întinse se umplură de atâta muzică 
veselă în cât aerul încreţit de frig râdea as
cultând-o. 

„Aceste sunt numai umbrele celor ce au fost" 
zise vedenia. „Ei nu ne simt*. 

Veselii călători se apropiară ; şi când se a-
propiară, Scrooge cunoscu şi numi pe nume 
pe fiecare din ei. De ce eră bucuros peste 
măsură că-i vede? De ce strălucea ochiul lui 
cel rece, şi de ce-i săltă inima de plăcere când 
trecură ? De ce i se umplu sufletul de bucurie 
când îi auzi strigându-şi Crăciun Vesel, când 
se despărţeau la răspintii şi la drumuri lătu
ralnice apucând fiecare spre casă? Ce eră pen
tru Scrooge Crăciun Vesel ? Dracul să-1 ia de 
Crăciun Vesel! Ce bine i-a făcut lui vreodată? 
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„Şcoala nu este cu desăvârşire pustie" r.ise 
vedenia. „Un copil singuratec, părăsit de prie
tenii lui, a rămas încă acolo". 

Scrooge zise că ştie. Şi suspină. Lăsară dru
mul mare apucând pe o străduţă bine cunos
cută, şi curând se apropiară de o clădire de 
cărămizi roşii neprietenoase cu o mică cupolă 
deasupra căreia era o sfarlează de vânt şi în 
care atârna un clopot. Eră o casă- mare dar o 
casă de oameni scăpătaţi; căci dependinţele 
încăpătoare erau puţin întrebuinţate, zidurile 
erau umede şi acoperite cu muşchi, ferestrele 
erau sparte şi uşile căzute. Pasări de curte 
cloncăneau şi-şi purtau mândria prin grajduri 
iar şurile de trăsnii şi de bucate erau năpădite 
de burueni. 

Nici înnăuntru casa nu păstra mai mult din 
ce fusese odată; căci intrând în hala pustie 
şi privind prin uşile deschise ale multor odăi 
le găsiră, mobilate sărac, mari şi reci. Iu 
aer eră un miros de pământ şi o goliciune 
rece în toată casa, care se lega îutr'un chip 
oarecare cu obicinuiuţa de a se sculă prea 
mult la lumina lumânărei şi de a mânca pe 
sponci. 

Vedenia şi Scrooge străbătură hala către o 
u$ă din fundul casei. Uşa se deschise înnain-
tea lor şi dădu intrare îutr'o odae lungă, goală, 
tristă, pe care o făceau şi mai goală şiruri de 
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bănci şi de pupitre simple de brad. Intr'unul 
din aceste un băet singur citea lângă un mic 
foc; şi Scrooge şezu jos într'o bancă şî plânse 
văzându-se pe sine însuşi, biet suilet uitat, 
cum eră atunci. 

Nici un ecou rămas în toată casa, nici un 
chiţcăit sau. vre-o bătălie de şoareci pe după 
îmbrăcămintea de lemn a zidurilor, nici o pi
curare de la gura de apă pe jumătate desghe-
ţatâ în curtea de dinapoi, nici un suspin prin
tre ramurile desfrunzite ale unui plop descu
rajat, nici măcar mişcarea nefolositoare a uşei 
unei magazii goale, nu, nici o trosnitură In 
foc măcar nu cădea pe sufletul lui Scrooge cu 
influenţa ei mângăetoare şi nu dădea o trecere 
mai liberă lacrimilor lui. 

Vedenia îl atinse pe braţ .şi arătă spre el 
cel de altă dată, care citea cu atenţie. 

Deodată un om în haine străine, minunat de 
viu şi limpede la vedere, se ivi la fereastră 
afară, cu o săcure înfiptă în cingătoare, şi du
când de căpăstru un măgar încărcat cu lemne. 

„Vai, e AU Baba!" strigă Scrooge răpit. „E 
dragul, scumpul, cinstitul Aii Baba! Da, da, 
mi-aduc aminte! La un Crăciun, când copilul 
a ceh de colo părăsit fu lăsat aici singur, el 
<* venit, întăia oară, aşa cum se vede. Biet 
bSeat! Şi Valentin" zise Scrooge „şi fratele său 
cel sălbatec, Orson; uite-i colol Şi cum îi zicea 
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aceluia care fu lăsat adormit numai în izmene 
la poarta Damascului ? nu-1 vezi ? Şi servitorul 
Sultanului întors cu capu'n jos de către spirite, 
uite-1 colo cu capu'n jos! Aşa-i trebue. Bine-
mi pare. Cine-1 punea să se însoare cu prin
ţesa?" 

Mult s'ar mai fi mirat prietenii de afaceri ai 
lui Scrooge din City de l'ar fi putut vedea chel
tuind toată seriozitatea firei lui pe astfel de su
biecte, cu o voce foarte neobişnuită, ceva între 
râs şi plâns, şi de ar fi putut vedea faţa lui în
sufleţită şi aprinsă. 

„Uite papagalul 1" strigă Scrooge. „Corpul 
verde şi coada galbenă, cu ceva asemănător cu 
o căpăţână de marole crescută în vârful capului; 
uite-11 Sărmane Robinson Crusoe, îi strigă pa
pagalul, când se întoarse iar acasă după Ce că
lătorise cu barca în jurul insulei. Sărmane Ro
binson Crusoe, unde ai fost, Robinson Crusoe? 
Omul crezu că visează, dar nu visa. Era papa
galul, ştii. Şi colo uite Vineri aleargă, ca să-şi 
scape viaţa, către micul golf. Hei I Hei! Hei!" 

Apoi, cu o repeziciune de trecere, foarte 
străină caracterului său obişnuit, zise, de mila 
lui însuşi cel de altă dată „sărman băel" şi în
cepu iar a plânge. 

„Aş dori" murmură Scrooge, punând mâna 
în buzunar şi privind în jurul lui, după ce-şi 
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şterse ochii cu mâneca, — „dar acum e prea 
târziu". 

„Ce este ?" întrebă Spiritul. 
„Nimic", zise Scrooge; „nimic. Aseară un băet 

a cântat un cântec de Crăciun la uşa mea. Aş 
vrea acum să-i fi dat ceva^aceas ta e to t " . 

Vedenia însă zâmbi gânditoare şi mişcă mâna, 
zicând pe când făcea aşa „să vedem alt Crăciun"! 

Scrooge cel de altă dată crescu mai mare la 
aceste vorbe, şi odaea se făcu puţin mai întu
necoasă şi mai murdară. 

Lemnul cu care erau îmbrăcate zidurile se 
scoroji, ferestrele se crăpară, bucăţi de tencuială 
căzură din pod, şi în locul lor se arătară lea
turile goale; dar despre felul în care se făcură 
toate aceste, Scrooge nu ştia mai mult decât 
dumneavoastră. El ştia numai că totul era ade
vărat că aşâ se petrecuse fiecare lucru; că iară 
eră acolo singur, pe când toţi ceilalţi băeţi se 
duseseră acasă pentru vacanţa cea veselă. 

Acum nu citea ci se plimbă în sus şi'n jos 
desperat. Scrooge privi la vedenie, şi cu o miş
care tristă din cap, privi spre uşă. Uşa se des
chise şl o fetiţă, mult mai mică decât băetul, 
dădu năvala înnăuntru, şi punând braţele pe după 
gâtul lui, şi sărutându-1 de multe ori, îi zise : 
«dragul meu, dragul meu frate"-. 

„Am venit să te iau acasă, dragul meu frate 1* 
7-ise copila, bătând din manile ei subţirele, şi 
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încovoindu-se de râs. „Să te iau acasă, acasă, 
acasă!" 

„Acasă, mică Fany?" răspunse băetul. 
„Da" zise copila plină de bucurie „Acasă de 

tot. Acasă pentru totdeauna, pentru totdeauna. 
Tata este In aşâ măsură mai bun decât avea 
obicei înnainte încât casa e ca un rai ! Intr'o 
sară, când m'am dus la culcare mi-a vorbit aşa 
de blând încât nu mi-a fost teamă să-1 întreb 
încă odată dacă poţi să vii acasă; şi el a spus 
că da, să vii ; şi m'a trimis cu o diligentă să 
te iau. Şi de-acum ai să fii bărbat!", zise co
pila, deschizând ochii mari, şl n'ai să te mai 
întorci niciodată înapoi aici; dar mai întăi, vom 
fi împreună tot timpul Crăciunului şi vom avea 
timpul cel mai vesel din lume". 

„Eşti o femee în puterea cuvântului, mică 
Fany î" zise băetul. 

Ea bătu din palme şi râse, şi se sili să-i 
atingă capul; dar fiind prea mică, râse iar şi 
se 'nnalţă în vârful degetelor ca să-1 sărute. 
Apoi începu să-1 tragă, în grăbirea ei copilă
rească, către uşă, şi el, nici de cum supărat că 
pleacă, merse cu ea. 

O voce grozavă strigă în sală: „Daţi jos 
cufărul domnului Scrooge!" şi în fală 'se ivi 
directorul şcolii în persoană, care privi la Dom
nul Scrooge cu o bunăvoinţă înfricoşetoare, şi-1 
cufundă într'o grozavă stare de spirit dând 
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mâna cu el. Apoi îl duse pe el şi pe sora lui 
într'o cancelarie rece ca cel mai rece izvor care 
s'a văzut vreodată, în care hărţile de pe păreţi 
şi globurile cereşti şi pământeşti de pe feres
tre par'că erau acoperite cu ceară, de frig. Aici 
scoase la iveală o cană cu un vin ciudat de 
uşor şi o bucată de cozonac ciudat de tare şi 
servi din aceste bunătăţi pe tineri; trimiţând 
în acelaşi timp o servitoare slabă să îmbie cu 
un pahar „de ceva" pe vizitiul diligentei care 
răspunse că mulţumeşte domnului dar că dacă 
e de la acelaş cep de la care a mai gustat 
odată, mai bine se lasă păgubaş. In vremea 
asta cufărul domnului Scrooge fiind legat pe 
acoperişul diligentei copii ziseră foarte bucuroşi 
„rămas bun" directorului şcoalei şi urcându-se 
în diligentă plecară veseli pe aleea gradinei, 
iar roţile iuţi scutur.au zăpada şi promoroaca de 
pe frunzele de culoare închisă ale merişorului 
de parcă ar fi împroşcat cu stropi de apă. 

„Totdeauna o fiinţă gingaşă, pe care o su
flare putea să o vestejească", zise vedenia. 

„Dar avea o inimă mare!" 
„Aşa este" zise Scrooge. „Ai dreptate. Nu 

vreau să contrazic. Doamne păzeşte!" 
„A murit măritată" zise vedenia „şi, după 

cât mi se-pare, a avut copii." 
„Un copil" răspunse Scrooge. 
„A'şâ este" zise vedenia. „Nepotul tău!" 
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Scrooge păru stingherit şi răspunse scurt „Da". 
Deşi abia în clipa aceea lăsaseră şcoala în 

urma lor, se aflau acum pe străzile inţesate ale 
unui oraş, unde umbre de căruţe şi de diligente 
se băteau să treacă; şi unde era tot zbuciumul 
şi tot ' zgomotul unui oraş adevărat. Se 
vedea limpede după împodobirea prăvăliiTor că 
şi aici era Crăciunul; dar era seară şi străzile 
erau luminate. 

Vedenia se opri la uşa unei prăvălii şi în
trebă pe Scrooge dacă o cunoaşte. 

„Dacă o cunosc!" zise Scrooge. „Oare nu 
mi-am făcut aici ucenicia?" 

Intrară. La vederea unui domn bătrân cu o 
perucă, aşezat la un pupitru aşa de înnalt în 
cât de ar fi fost mai nalt cu un lat de mână 
s'ar fi izbit cu capul de pod Scrooge strigă în 
mare agitaţie: 

„Vai, e bătrânul Fezziwig! Dumnezeu să-1 
binecuvinteze, e Fezziwig viu iarăşi!" 

Bătrânul Fezziwig puse condeiul jos, şi se 
uită la ceasornic, care arăta şapte. 

îşi frecă manele, îşi potrivi surtucul încăpă
tor, râse din toată fiinţa, de la ghete şi până 
la vocea lui plină de bunătate, şi strigă cu un 
glas vesel, gras, bogat, untos care te face să 
te simţi bine: 

„Hei, încoace! Ebenezer! Dick!" 
Scrooge cel de altădată, acum ajuns un 
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tânăr, intră repede împreună cu tovarăşul său 
de ucenicie. „Dick Wilkins, fără nici-o îndoială!" 
zise Scrooge către vedenie. 

„Pe sufletul meu, da. El este. Ţinea foarte 
mult la mine. Bietul Dick! Dragul lui!". 

„Hei băeţi!" zise Fezziwig. „Deajuns cu lu
crul pentru astăseară. Ajunul Crăciunului Dick. 
Crăciunul Ebenezer! Să punem obloanele la fe
restre", strigă bătrânul Fezziwig, cu o lovitură 
răsunătoare din palme „înainte ca cineva să 
poată pronunţa Jak Robinson 1". 

De v'aş spune nu v'ar veni să credeţi cum 
s'au repezit cei doi tovarăşi la treaba aceasta. 

Se repeziră în stradă cu obloanele — una, 
două, trei — le puseră la locul lor — patru, 
cinci, şase — puseră drugii şi cuele — şapte, 
opt, nouă — şi se întoarseră înainte ca să puteţi 
număra până la doisprezece, suflând ca nişte 
cai de alergare. 

„Hei, h o p ! " strigă bătrânul Fezziwig dân-
du-se jos de pe pupitrul lui cel nalt cu o îndem
nare uimitoare. „Descurcaţi locul, băeţi, şi faceţi 
loc din belşug! Hei, hop, Dick! Sus Ebenezer!" 
Să descurce locul! Nu era lucru pe lume pe 
care să nu-1 fi putut ei- descurca, sub privirile 
bătrânului Fezziwig. Fu gata într'un minut. Orice 
lucru mişcător fu dat deoparte ca şi când ar fi 
fost scos din viaţa publică pentru vecie; po
delele fură măturate şi stropite, lămpile potrivite, 
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cărbuni fură puşi grămadă pe foc, şi prăvălia se 
prefăcu într'o sală de bal aşa de plăcută, şi de 
caldă, şi de uscată, cât v'ar fi putut cere inima 
într'o noapte de iarnă. 

Pe ' uşă intră un lăutar cu un caet de note 
şi se urcă pe pupitrul cel îiinalt şi-1 prefăcu 
într'o orchestră şi începu să cânte cât cincizeci 
de stomacuri. 

Şi intră' doamna Fezziwig, un zâmbet vast 
şi substanţial din cap până'n picioare. 

Şi intrară ce!e trei domnişoare Fezziwig, stră
lucitoare şi pline de vino 'ncoace. 

Şi intrară cei şase adoratori ale căror inimi 
le zdrobiseră ele. Şi intrară toţi tinerii şi toate 
fetele din slujba casei. Şi intră bucătăreasa, cu 
prietenul intim al fratelui ei, lăptarul. Şi intră 
băiatul de peste drum, care eră bănuit că nu 
capătă mâncare de-ajuns de la stăpânul -său, 
cercând să se ascundă 'dinapoia fetei de la a 
treia casă de alături, despre care eră dovedit 
că stăpână-sa o trăsese de urechi. Intrară toţi 
unul după altul, unii sfioşi, alţii îndrăzneţi, 
unii îndemnatici, alţii stângaci, unii îndesându-se, 
alţii împingându-se; intrară toţi cum se nemerl 
şi 'n tot felul. 

Şi porniră toţi, douăaeci de părechi, de-odată, 
mână 'n mână împrejurur pe jumătate şi 'nna-
poi pe partea cealaltă; la mijloc şi 'napoi la 
loc; împrejur şi iar împrejur în felurite feluri 
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de grupări prietenoase; vechea pereche din 
frunte făcând întoarcerea unde nu trebuia; noua 
pereche din frunte plecând iar îndată după ce 
sosise; la urma urmei fiind toate părechile 
în frunte şi nici una la urmă să le ajute. Când 
treaba aceasta fu făcută, bătrânul Fezziwig bă
tând din palme ca să oprească jocul strigă 
«Bravo băeţi!" şi lăutarul îşi cufundă faţa în-
ferbântată într'o cană cu bere, anume pusă la 
ndemână pentru scopul acela. 

Dar când eşl din nou la faţă, despreţuind 
°dihna, începu din nou la moment, deşi încă 
"u erâ nici un jucător, ca şi când lăutarul de 
mai îunaiute ar fi fost dus acasă fără răsuflare 
culcat pe un oblon, şi el ar fi acum un lăutar 
lou-nouţ hotărât să-1 bată în întrecere cu de
săvârşire pe celălalt sau să moară pe loc. 

Urmară alte jocuri şi apoi veniră gajurile şi 
' a r joc; şi veniră prăjituri, şi negus1) şi o bu-
Cată mare de friptură rece, şi o bucată mare de 
Carne fiartă rece, şi plăcintă cu carne şi bere 
din belşug. Dar vârful îl puse ceea ce veni 
după friptura şi carnea fiartă rece când lăutarul 
(un mare şmecher, luaţi sama, care ştia cum 
s o sucească mai bine de cât l'am fi putut în-
V atâ dumneavoastră sau eu!) începu să cânte 

1. O băutură făcută din apă, r«m şi zakăr. 
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„Sir Roger de Coverley>)". Atunci bătrânul Fez-
ziwig se sculă să joace cu doamna Fezziwig. 
Şi încă în fruntea perechilor, cu o bucată bună 
de muncă înnaintea lor; gândiţi-vă, două zeci 
şi trei sau două zeci şi pattu de perechi; oa
meni cu care nu eră de glumit; oameni care 
voiau să joace şi care n'aveau nici o idee de 
cum se merge binişor. 

Dar de-ar fi fost de două ori pe atâţia 
— ba, de patru ori — bătrânul Fezziwig le-ar 
fi ţinut piept şi tot aşâ şi doamna Fezziwig. 
Şi cât e vorba de dânsa, erâ vrednică să-i fie 
tovarăşe în orice înţeles al cuvântului. Dacă a-
ceasta nu este laudă mare, spuneţi-mi una mai 
mare,, şi o voi întrebuinţa. O adevărată lumină 
părea că scapără din pulpele lui Fezziwig. In 
tot jocul luminau ca nişte luni. N'aţi fi putut 
prezice la un moment dat ce se va în
tâmplă cu ele în momentul următor. Şi după 
ce bătrânul Fezziwig şi doamna Fezziwig ju
case tot jocul — înnainte şi înnapoi, ţi-
neţi-vă de mâni cu* pă.rechea, plecăcîune şi 
reverenţa, tirbuşonul, punerea aţei în ac, şi iar 
înnapoi la loc — Fezziwig sări în sus bătând 
picioarele unul de altul cu atâta îndemânare în 

1. Un cântec vechi, despre care lăutarul ştia că va 
mişeii pe Fezziwig. 
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căt părea că face semn cu ele şi căzu din nou 
în picioare fără nici-o clătinătură. 

Când bătu ceasul unsprezece, acest bal de 
casă se sparse. Domnul şi doamna Fezziwig 
îşi luară locurile fiecare de câte-o parte a uşei 
şi dând mâna cu fie-care pe rând când eşâu 
pe uşă le doriră un Crăciun vesel. Când toţi 
fură plecaţi afară de cei doi practicanţi făcură 
tot aşâ şi cu ei; şi apoi băeţii fură lăsaţi să 
se culce în paturile lor, care erau subt o tej
ghea în odaea din dosul prăvăliei. 

In tot timpul acesta Scrooge lucrase ca un 
om eşit din minţi. Inima şi sufletul său erau 
la cele petrecute şi,împreună cu el cel de altă 
dată. Recunoştea fiecare lucru şi se afiâ 
în cea mai neobişnuită agitaţie. Abia aciim când 
îeţele strălucitoare a lui Dick şi a lui cel de 
altădată se întoarseră în altă parte, îşi aminti 
de vedenie şi-şi dădu seama că ea se uită drept 
la el, în vreme ce lumina din vârful capului 
ardea foarte viu. 

«Puţin lucru se cere" zise vedenia „spre a 
tace pe aceşti oameni naivi atât de recuno
scători". 

«Puţini" răspunse Scrooge ca un ecou. 
Spiritul îi făcu semn să asculte la cei doi 

Practicanţi, care lăudau din toată inima pe 
Fezziwig; şi după aceea zise: 

-Ei, nu e aşâ ? A cheltuit numai câte-va lire. 
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sterline din banii voştri pământeşti — trei sau 
patru poate. Este aceasta aşa de mult în cât să 
merite atâta laudă?" 

„Nu se socoteşte astfel" zise Scrooge, în-
ferbântându-se la acest răspuns şi vorbind, fără 
să-şi dea sama, întocmai ca el cel de altădată 
nu ca cel de mai târziu. 

„Nu e aceasta, Spiritule. El are putinţa să ne 
facă fericiţi sau nenorociţi — să facă serviciul 
nostru uşor sau împovărător, o plăcere sau un 
chin. Să zicem că puterea lui stă în vorbe sau 
în priviri; în lucruri aşa de măiunte şi neîn
semnate încât nu sg, pot aduna şi socoti — ei, 
şi ce e cu asta ? Fericirea pe care o dă este 
tot aşa de mare ca şi când ar costa o avere". 

Simţi privirea Spiritului şi se opri. 
„Ce este ?" întrebă vedenia. 
„Nimic deosebit", zise Scrooge. 
„Totuşi este ceva, gândesc", insistă vedenia. 
„Nu", zise Scrooge. „Nu. Aş vrea să pot 

spune o vorbă sau două scriitorului meu tocmai 
în momentul acesta ! Aceasta e tot". 

El cel de altădată făcu lămpile mici, pe când 
el cel de acum exprima această dorinţă, şi 
Scrooge împreună cu vedenia se aflară iar unul 
lângă altul în aer liber. 

„Vremea mea se scurtează", zise Spiritul. 
„Repede 1". 

Aceasta nu se adresa către Scrooge sau 
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către cineva fje care să-1 poată vedea, dar făcu 
un efect imediat. Căci Scrooge se văzu din nou. 
Acum era mai în vârstă, bărbat în primăvara 
vieţei. Faţa lui nu avea liniile aspre şi hursuze 
din anii de mai târziu, dar începuse să poarte 
semnele giu'jei şi ale sgârceniei. Ochiul avea o 
mişcare neodihnită, aprigă, lacomă, care arăta 
ce patimă prinsese rădăcină şi unde va cădea 
umbra copacului ce era în creştere. 

Nu era singur, ci şedea lângă o fată tânără 
şi frumoasă îmbrăcată în doliu, în ochii căreia 
erau lacrimi care scânteiau în lumina ce isvora 
din vedenia Crăciunului trecut. 

"„Are puţină însemnătate" zise ea ci» blândeţe. 
.Pentru tine, foarte puţină. Un alt idol mi-a 
luat locul; şi dacă te poate înveseli şi încuraja 
*n viitor, cum aş fi încercat să fac eu, n'aru 
nici o pricină să mă întristez!" 

„Ce idol ţi-a Juat locul?" zise el. 
„Unul de aur". 
„Iată judecata dreaptă a lumei l " zise el. „Cu 

nimic nu e aşâ de aspră ca cu sărăcia; şi nimic 
nu se preface ,că condamnă cu atâta severitate 
c a silinţa după avere". 

„Te temi prea mult de lume", răspunse ea lin. 
• Toate celelalte nădejdi ale tale s'au înnecat în 
•adejdea de a scăpă de critica ei cea strâmtă. 
Ti-am văzut dorinţele mai nobile căzând una 
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câte una, până când patima stăpâhitoare, Câşti
gul, te-a prins. Nu e aşa?" 

„Ei şi ce? răspunse el. „Chiar dacă m'ara 
făcut mai cu minte în aşa măsură, ce e cu a-
ceasta? Nu sunt schimbat faţă de tine". 

Ea dădu din cap. 
„Sunt schimbat?" 
„învoiala noastră este o învoială veche. A 

fost făcută când eram săraci amândoi şi mulţu
miţi de a fi aşa, până când, la timpul potrivit, 
vom putea să ne mărim averea lumească prin 
munca noastră răbdătoare. 

„Tu te-ai schimbat. Când am făcut-o erai 
alt om". • 

„Eram un băiat" zise el cu nerăbdare. 
„însăşi simţirea ta îţi spune că nu erai ceeace 

eşti" răspunse^ea. „Eu sunt. Ceeace ne făgă-
duea fericire când aveam numai o inimă, este 
plin de suferinţă acum când «avem două. Cât 
de des şi cât de puternic am gândit la aceste 
nu vreau să spun. E de ajuns că am gândit 
la ele, şi că pot să te las liber". 

„Am căutat eu vreodată liberare?" 
„In vorbe, nu, niciodată". 
„In ce, atunci ?" 
„Printr'o fire schimbată; printr'un suflet schiffl' 

bat; printr'o altă atmosferă de viaţă, printr'o 
altă speranţă drept scopul cel mare al ei. Prin 
tot ceeace făcea ca iubirea mea să aibă vre-o 
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valoare în ochii tăi. Dacă aceasta n'ar fi existat 
între noi" zise fata, privindu-1 blând dar cu 
hotărâre „spune-mi m'ai fi ales şi ai fi cercat 
să mă câştigi acum ? O, nu !" 

El părea că recunoaşte adevărul acestei pre
supuneri, împotriva voinţei lui. Dar zise cu o 
sforţare „Nu gândeşti ceeace spui". 

„Bucuros aş gândi altfel dacă aş putea" răs
punse ea. „Ştie unul Dumnezeu! Ea când am 
învăţat un adevăr ca acesta, ştiu cât de puternic 
Şi irezistibil trebue să fie. Dacă ai fi liber azi, 
mâne, pot crede oare eu că ai alege o fată 
jjără zestre — tu care chiar în cele ce vorbeşti 
între patru ochi cu ea cântăreşti totul după 
câştig; sau alegând-o pe ea, dacă pentru un 
moment s'ar putea să fii deajuns de necre
dincios singurului gând care te conduce, nu 
Ştiu eu oare că părerea ta de rău şi căinţa ar 
urma cu siguranţă? Eu ştiu; şi-ţi dau libertatea 
~~~ din toată inima, din dragoste pentru acel 
c are ai fost odinioară". 

El voia să zică ceva; dar ea cu faţa 'n-
t°arsă dela el, reîncepu: 

«Poate că — amintirea celor <".e au fost mă 
*a ce să: o nădăjduesc — te doare aceasta. O 
*°arte, foarte scurtă vreme, şi apoi vei fi bu-
C u ros să nu-ţfmai aduci aminte, ca de un vis 
nefolositor, din care bine a fost că te-ai trezit 
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Dea domnul să fii fericit în viaţa pe care ţi-ai 
ales-o!" 

Ea îl lăsă singur şi se despărţiră. 
„Spiritule 1" zise Scrooge „nu-mi mai arăta 

nimic! Du-mă acasă. De ce te bucuri chinu-
indu-mă?" 

„Numai o umbră încă!" zise vedenia. 
„Nu, nimic!" strigă Scrooge. „Nimic. Nu 

vreau să o văd. Nu-mi mai arătă nimic!" 
Dar vedenia neînduplecată îl ţântul în bra

ţele e-i şi-1 sili să vadă ceeace utmă îndată. 
Se aflau într'alt loc şi împrejurare — o-odae, 

nu prea mare şi frumoasă, dar plăcută. 
; Lăngă foc şedea o fată frumoasă, aşâ de a-
semănătoare cu cea de adineoarea încât Scrooge 
cre'zu că e aceeaşi, până când o zări şi p e 

dânsa, acum o doamnă plăcută, şezând de 
partea cealaltă a focului, în faţa fetei ei. Sgo-
motul din această odae eră cu desăvârşire 
asurzitor căci în ea erau mâi mulţi copii dccâţ 
putea număra Scrooge în starea lui sufleteas^ 
turburată'; şi spre deosebire de vestita vatrâ 

din poveste, ei. nu erau patruzeci de copii cafe 

se purtau ca unul singur, ci fiecare copil se 

purta ca patruzeci. Urmarea eră sgomotoasâ 

dincolo de orice crezare; dar nimeni nu păfeâ 

a lua sama; şi cea din urmă, curând ameste' 
cându-se în joc, fu jefuită de micii tâlhari fâr 
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riici-o mustrare de cuget. Ce n'aş fi dat să fiu 
unul d h ^ e ei I 

Deşi eu n'aş fi putut fi niciodată aşa de 
brutal, nu! nul N'aş fi ciufulit pentru toată 
bogăţia lumei ace! păr împletit şi cât despre 
preţiosul pantof mititel nu l'aş fi smuls, Dum
nezeu mă aibă în paza lui, nici pentru a-mi 
scăpa viaţa. Cât despre îndrăsneala de a-i mă
sura mijlocul în joc, cum făceau ei, diavoli în-
drăsneţi, n'aş fi putut-o avea; mi-ar îi fost 
teamă că braţul meu va rămâne îndoit în jurul, 
ei ca pedeapsă, şi nu se mai va_ îndrepta 
niciodată la loc. Şi totuşi mult mi-ar fi fost 
drag, mărturisesc, să-i ating buzele; să o întreb 
pentxuca ea să trebuească să le deschidă; să 
privesc la genele ochilor ei plecaţi în jos, fără 
a o face să roşească niciodată; să am pe mâna 
mea valuri din părul bogat, din care numai o 
lungime de două degete ar fi fost o amintire 
nepreţuită; scurt, mi-ar fi plăcut, mărturisesc, să 
am cea mai mică îngăduială a unui copil, şi 
totuşi să îi fost bărbat îndeajuns pentru a-i 
cunoaşte valoarea. 

Dar acum se auzi o ciocănitură la uşă şi 
numai decât se făcu o astfel de năvală încât 
ea cu faţa râzătoare şi cu hainele ciufulite fu 
purtată spre uşă, în mijlocul unei cete aprinse 
,şi năvalnice, tocmai la vreme spre a zice bun 
venit tatălui ei care venea acasă urmat de un 
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om încărcat cu jucării şi daruri de Crăciun. 
Atunci să fi văzut strigătele şi băta$| şi asaltul 
asupra comisionarului fără apărare! Ce urcare 
pe el cu scaune drept scări, spre a băga manele 
în buzunarele lui, spre a-1 despoia de pachete 
învălite în hârtie brună, spre a-1 ţine strâns de 
cravată, spre a l apuca de gât, a-1 ghionti în 
spinare şi-al lovi peste picioare în dragoste 
nestăpânită ! Dar strigătele de mirare şi de bucurie 
cu care era primită desfacerea fiecărui pachet! 
Dar anunţarea grozavă că copilul cel mai mic 
fusese prins punând tigaea unei păpuşi în gură 
şi că era mai mult ca bănuit că a înghiţit un 
curcan închipuit încleit pe o scândurică de lemn! 
Şi nemăsurata liniştire când s'a găsit că fusese 
o spaimă neîntemeiată. Bucuria şi recunoştinţa 
şi încântarea 1 Toate sunt 'deopotrivă cu nepu
tinţă de nedescris. Ajunge că încetul cu încetul 
copii şi emoţiile lor eşiră din odae şi pe o 
scară se duseră spre partea de sus a casei; 
unde fură culcaţi şi astfel se liniştiră. 

Şi Scrooge privi mai atent ca oricând acum 
când stăpânul casei, având pe fata lui rezemată 
cu dragoste de el, şezu jos cu ea şi cu mama 
ei lângă căminul lui; şi când se gândi că o 
altă fiinţă ca şi aceasta, tot aşa de graţioasă 
şi plină de făgăduinţi ar fi putut să-i zică tată 
şi ar fi o primăvară în earna tristă a vieţei lui, 
o ceaţă ii acopeil vederea. 
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„Belle" zise soţul, întorcându-se spre soţia 
lui cu un zâmbet, „am văzut pe un vechiu 
prieten al tău azi după amiază". 

„Cine era?" 
„Gâci!" 
„Cum se gâcesc? O, acum ştiu" adăugă 

numai decât, râzând şi ea când râse el. „D-l 
Scrooge". 

„D-l Scrooge, aşâ e. Am trecut pe la fe
reastra biroului său şi fiindcă nu erâ închisă cu 
oblonul şi fiindcă erâ o lumânare aprinsă în-
năuntru nu s'a putut să nu-1 zăresc. Tovarăşul 
lui este pe moarte, după cât aud; şi el şedea 
singur. Singur de tot pe lume, cred". 

„Spirite" zise Scrooge, cu glasul frânt „du-mă 
din locul acesta". 

„Ţi-arn spus să aceste sunt umbrele lucruri
lor care au fost" zise vedenia. „Nu mă certa 
pe mine că sunt aşâ cum sunt şi nu altfel!" 

„Du-mă de aici!" strigă Scrooge „Nu pot 
suferi!" Se întoarse spre vedenie, şi văzând 
că priveşte la el cu o faţă în care printr'o ciu
dată împrejurare se oglindeau părţi din toate 
feţele pe care i le arătase, începu să se lupte 
cu ea. 

„Lasă-mă! Du-mă înnapoi. Nu mai sta lân
gă minei" 

In luptă, dacă o putem- numi luptă, când 
spiritul fără nici o împotrivire vădită din partea 



u4 Ch. Dickens 

sa rămânea netulburat de nici o sforţare a po
trivnicului său, Scrooge băgă de seamă că fla
căra lui ardea mare şi luminoasă; şi legând 
confuz acest lucru cu influenţa spiritului asupra 
lui, apucă stângătorul — pălărie şi cu o mişcare 
repede îl apăsă pe capul lui. Spiritul se strânse 
sub dânsul aşa în cât stângătorul îl acoperi cu 
totul; dar deşi Scrooge îl apăsa în jos din 
toate puterile, nu putea ascunde lumina, care 
ţâşnea pe dedesupt într'un izvor neîntrerupt pe 
podele. 

Simţea că e sfârşit de oboseală, şi cuprins 
de un somn irezistibil; şi, pe lângă asta, că se 
află în propria lui odae de culcare. Dădu pălă
riei o ultimă apăsare în care mâna lui se muie; 
şi abia avu timp să se clatine până la pat 
înainte de a cădea într'un somn adânc. 

STROFA A TREIA. 

Cel de-al doilea din cele trei Spirite. 

Deşteptându-se în mijlocul unul sforăit ex
traordinar de puternic şi sculându-se în capul 
oaselor în pat spre a-şi adunâ'gândurile, Scrooge 
nu avu nevoe să 1 se spue că clopotul se pre
gătea din nou să bată Unu. Simţi că şi-a re
căpătat limpezimea judecatei tocmai la momen-
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tul trebuincios pentru scopul special de a ţine 
o consfătuire cu cel de-al doilea vizitator tri
mis la el prin mijlocirea lui Iacob Marley. Dar 
simţind o răceală neplăcută când începu a se 
întreb'â pe care din perdelele sale o va da la 
o parte spiritul cel nou, le dădu pe fiecare la 
o parte cu însăşi mâna lui; şi întinzându-se 
din nou, se puse să privească cu atenţie de 
jur împrejurul patului. Căci dorea să înfrunte 
pe Spirit în clipa ivirei lui şi nu voeâ să fie 
luat prin surprindere şi să-şi peardă cumpătul. 
Domnii viteji, care se laudă că sunt obişnuiţi 
cu o mişcare sau două *) şi că de obiceiu sunt 
gata la orice oră a zilei, exprimă marea în
tindere a pregătirei lor pentru aventuri zicând 
că sunt buni de orice, de la jocul de cap-sau-
Pajură şi până la omucidere; între care ex
treme opuse, se aîlă, fără îndoială, o întindere 
destul de mare şi cuprinzătoare de prilejuri. 

Pâră a pretinde despre Scrooge un lucru atât 
de îndrăsneţ nu stau la îndoială să vă rog să 
mă credeţi că erâ gata pentru un câmp larg 
de arătări ciudate, şi că nimic cuprins între un 
C°PU mic şi un rinocer nu l'ar fi mirat prea 
mult. 

Dar, fiind pregătit aproape pentru ori şi ce, 

*• Adică cu mişcări de atac la şah; cu alte vorbe: 
n u se emoţionează lesne. 

"*• Dickens. — Un poem de OrSeiun. 6 
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nu erâ de loc pregătit pentru nimic; şi de' 
aceea când clopotul ceasului bătu Unu şi n11 

se ivi nici o arătare fu cuprins de o tremură* 
tură puternică. Cinci minute, zece minute, uH 
sfert de ceas trecură dar nu venî nimic. W 
toată vremea aceasta şezu întins în pat, cliia' 
în mijlocul unei răsfrângeri de lumină roşi6! 
care se revărsă pe pat când ceasul sună orai 
şi aceasta fiind numai o lumină erâ mai tul 
burătoare decât o duzină de spirite, de carcce 

nu erâ în stare să se dumirească ce însemn* 
şi ce rost avea; şi uneori erâ îngrijat că e 

•'ar putea să fie în acel moment un caz in'e' 
resant de aprindere de la sine, fără a ave* 
măcar mângâerea de a o şti. 

La urmă, totuşi, începu să gândească — dup 
cum dumneavoastră sau eu am fi gândit de' 
început; căci totdeauna persoana care nu s ' 
găseşte în încurcătură, aceea ştie ce ar 
trebuit să facă altul şi ceeace fără îndoială 
fi făcut ea — la urma urmei, zic, începu 
chibzul că izvorul şi taina acestei lumini ^ } 

pe cealaltă lume ar putea să fie în camera " 
alături, de unde cercetând mai departe, păr,e 

că vine. Această idee punând deplină stăpân' 
pe mintea lui, se sculă binişor, şi în p^P 
se strecură spre uşă. j 

In momentul în care mâna lui Scrooge ' 
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1 Pe clanţă-, o voce străină îl chemă pe nume 
;. Şi-i zise să intre. Se supuse, 
ti Erâ propria lui odae. Nu eră nici-o îndoială 
[.. despre aceasta. Dar suferise o prefacere surprin-
iij zătoare. Pâreţii şi plafonul erau aşâ de împo

dobite cu verdeaţă vie încât semăna aidoma cu 
al u n tufiş din toate părţile căruia luciau boabe 
| strălucitoare. 

Frunzele creţe de illex, de vâsc, şi de ederă 
reflectau lumina ca şi când ar fi fost risipite 
'°t atâtea mici oglinzi; şi o flacără atât de 
Puternică se'nnăltâ vâjâind pe coşul căminului 
Cum nu mai văzuse niciodată acea vatră tristă 
§' împetrită nici pe vremea lui Scrooge, nici 
P e vremea lui Marley, nici de multe multe erni 
trecute. Grămadă pe podele, pentru a forma un 
'ej de tron, se aflau curcani, gâşte, vânaturi, 
Păsări, carne de mistreţ, ciosvârte mari de carne, 
Purcel de lapte, coroane lungi de cârnaţi, plă
cinte cu carne, budinci cu prune, butoiaşe cu 
s*ridii, castane ferbinţi, mere cu faţa de cireşe, 
Portocale zemoase, pere gustoase, nemăsurate 

ie> Priituri, şi castroane cu punş ferbinte, care în-
| e l legurau camera cu aburii lor delicioşi. In voe 
J Pe acest aşternut şedea un uriaş vesel, superb 

a vedere, purtând o torţă aprinsă, care aducea 
a formă cu Cornul Abundenţei, şi o ţinea sus, 

^U s de tot, ca să reverse lumina ei asupra lui 
Scrooge, când intră, băgând capul pe uşă. 
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„Intra 1" zise spiritul. „Intră! şi cunoaşte-mâ 
mai bine, omule!" 

Scrooge intră sfios, şi lăsă capul în jos în-
naintea acestui'spirit. Nu mai erâ Scrooge cel 
hursuz de altădată ; şi cu toate că ochii spiri
tului erau limpezi şi buni nu-i plăcea să se 
uite în ei. 

„Eu sunt Spiritul,Crăciunului de acum" zise 
spiritul. „Uită-te la mine!" 

Scrooge se supuse cu respect. Erâ îmbrăcat 
într'o togă, sau mantie, simplă, de culoare verde-
închis, tivită cu blană albă. Această haină atârna 
aşa de liber pe corp, încât pieptul lat erâ gol. 
ca şi când despreţuia orice pază sau ascundere 
prin vre-un meşteşug oarecare. Picioarele lui» 
care se iveau sub faldurii hainei celei largi* 
deasemenea erau goale; şi pe cap nu puit» 
altă acoperitoare decât o coroană de illex se
mănat ici şi colo cu câte un ţurţure de glieaţ* 
lucitor. Părul lui castaniu închis erâ lung r 
liber — libei ca şi faţa lui veselă, ochiul '^' 
scânteetor, mâna lui deschisă, vocea lui voioasei 
purtarea lui nesilită şi înfăţişarea lui bucuroasa* 

împrejurul mijlocului erâ încinsă o veci1 

teacă de sabie; dar în ea nu erâ sabie şi teac 
veche erâ mâncată de rugină. 

„N'ai mai văzut pâriă acum unul a»emefle | 
•M mine!" strigă Spiritul. 

„Niciodată" răspunse Scrooge. 
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„Nu ai călătorit niciodată cu membrii mai 
tineri ai familiei mele — vreau să zic (căci eu 
sunt foarte tânăr) cu fraţii mei mai mari năs
cuţi în anii din urmă?" urmă arătarea. 

„Nu cred să fi umblat" zise Scrooge. „Mă 
tem că nu. Ai avut mulţi fraţi, Spiritule?" 

„Peste optsprezece sute" zise Spiritul. 
„ Grozavă familie de întreţinut!" mormăi 

Scrooge. 
Spiritul Crăciunului Present se ridică. 
„Spiritule" zise Scrooge cu supunere „du-mă 

unde vrei". Am fost noaptea trecută cu deasila 
şl am învăţat o lecţie care îşi face lucrarea 
acum. In noaptea aceasta dacă ai să mă înveţi 
ceva lasă-mă să trag un folos". 

„Apucă-mă de haină!" 
Scrooge făcu cum i se zise şi ţinu b«ne. 

Illex, vâsc, boabe roşii, ederă, curcani, gâşte, 
vânaturi, păsări, carne de mistreţ, carne de vacă, 
purcei, cârnaţi, stridii, plăcinte, budince, fructe 
şi punş totul pieri într'o clipă. Tot aşa pieriră 
odaea, focul, lumina cea roşie, ora nopţei; şi 
ei se găsiră în dimineaţa Crăciunului, pe străzile 
unui oraş, unde (fiindcă vremea eră aspră) lumea 
făcea un fel de muzică ceva cam zgomotoasă 
dar însufleţită şi nu neplăcută, răzuind troenele 
de pe trotuarul din faţa caselor şi de pe aco
perişuri — de unde cădeau grămadă jos în 
strada spre bucuria nebună a copiilor când se 
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sfărâmau în mici spulberări artificiale de zăpadă. 
Faţadele caselor erau destul de negre, şi fe

restrele şi mai negre, contrastând cu pătura albă 
şi netedă de zăpadă de pe acoperişuri şi cu 
zăpada mai murdară de pe pământ. Aceasta din 
urmă fusese brăzdată cu urme adânci de către 
roţile grele ale căruţelor şi camioanelor — urme 
rare se încrucişau între ele de sute de ori, în 
locurile unde se desfăceau străzile principale, şi 
făceau canaluri încurcate, greu de urmărit, în no
roiul galben, gros şi în apa îngheţată. Cerul eră 
întunecat şi străzile cele mai scurte erau astu-
pate cu o negură murdară, jumătate îngheţată, 
jumătate topită, ale cărei părticele grele se lăsau 
în jos ca o ploae de atonii înnegriţi de funin-
gină, ca şi când toate coşurile din Anglia, printr'o 
înţelegere unanimă, ar fi luat foc şi ar fi scos 
flăcări după placul inimei lor. 

Vremea din oraş nu era nicidecum prea 
veselă; şi lotuşi peste toate plutea un aer de 
veselie pe care zadarnic ar fi cercat să-1 răs
pândească cel mai curat aer şi cel mai luminos 
.oare de vară. 

Căci oamenii cari lucrau cu lopeţile pe aco
perişurile caselor, erau veseli şi bucuroşi; strigau 
unii la alţii de lângă parapete şi din când în 
când schimbau câte un bulgăre de zăpadă poznaş 
- - oroeclil mult mai nevinovat decât multe glume 
în vorbe,— râzând din toată inima când nime-
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reau bine şi nu mai puţin bucuros când nime
reau alături. Prăvăliile negustorilor de pasări erau 
încă deschise pe jumătate, şi cele ale fructarilor 
erau radioase în podoaba lor. Se vedeau castane 
în coşuri mari, rotunde, pântecoase, asemănă
toare cu jiletcile domnilor veseli, mai în vârstă, 
stând leneşe lângă uşi şi rostogolindu-se afară 
în stradă în îmbelşugarea lor apoplectică. 

Se vedeau cepe de Spania, roşii şi oacheşe 
la fată, cu brâuri late, strălucind în plinătatea 
lor grasă ca nişte călugări spanioli, făcând 
cu ochiul de pe poliţele lor cu poftitoare şi
retenie către fete când treceau pe dinainte şi 
privind spăsite spre vâscul atârnat. Erau mere 
Şi pere strânse grămadă în piramide înflorite; 
erau struguri, puşi prin bunătatea negustorilor, 
să se legene atârnaţi de cârlige la vedere, pentru 
ca trecătorilor să le lase guia apă gratis; erau 
grămezi de alune, castanii şi acoperite cu pu
fuşor, amintind prin mirosul lor, vechi plimbări 
Prin păduri şi mersul până la glesne priu frunze 
vestejite; erau mere uscate de Norfolk, negri
cioase şi cărnoase, făcând să reiasă mai bine 
galbenul lămâilor şi al portocalelor, şi rugându-sc 
stăruitor din toată plinătatea zemoasei lor per
soane, să fie duse acasă în pungi de hârtie M 
mâncate după masă. Chiar şi peştii de aur şi u . 
a rgint, puşi într'un vas de sticlă printre aceste 
fructe alese, deşi erau membri ai unui neam 
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nesimţitor şi cu sânge stătător în vine, păreau 
a şti că se petrece ceva ; şi la rând câte unul, 
înnorau de jur împrejurul micei lor lumi, căs-
când gurile, într'o însufleţire potolită şi fără 
patimă. 

Băcăniile 1 oh 1 băcăniile ! aproape închise, 
poate numai cu un oblon sau două nepuse ; 
dar prin aceste deschideri, ce privelişte 1 Nu 
numai că talgerele balanţelor lovind tejgheaua 
dădeau un sunet vesel sau că sfoara se despărţea 
aşa de sprintenă de mosorul ei, sau că cutiile de 
tablă sunau fiind mânuite 'n sus şi 'n jos, ca 
în nişte exerciţii de scamatorie, sau că miro
surile amestecate de cafea şi de ceai erau aşa 
de plăcute la nas, sau că stafidele erau aşa de 
bogate şi rare, migdalele aşa de albe, beţele de 
scorţişoară aşa de lungi şi drepte, celelalte co
loniale aşa de gustoase, fructele zaharate aşa 
de bine coapte şi lipite cu zahăr topit încât 
făceau şi pe cei mai indiferenţi privitori, slabi 
în faţa ispitei şi prin urmare invidioşi. 

Şi nu numai că smochinele erau mustoase şi 
cărnoase, sau că prunele franţuzeşti se înroşeau 
modeste şi acrişoare privind din cutiile lor îm* 
podobite, sau că toate erau bune de mâncare 
şi îmbrăcate în haine de Crăciun. Dar muş
teriii erau aşa de grăbiţi şi de zeloşi din 
pricina făgăduinţei plină de nădejdi zilei, î'1 

cât se izbeau unii de alţii la uşă, lovind fără 

JL 



Un poem de Crăciun 73 

milă panerele lor de miele şi-şi uitau cumpără
turile pe tejghea şi veneau într'un suflet înnapoi 
să şi' le ia, şi făceau sute de greşeli de felul 
acesta în dispoziţia cea mai bună cu putinţă, în 
vreme ce băcanul şi băeţii lui de prăvălie erau 
aşa de veseli şi cu inima deschisă încât inimile 
de metal lustruite, cu care-şi prindeau şorţurile 
la spate ar fi putut fi chiar inimile lor proprii, 
purtate pe dinafară în vederea tuturor şi ca să le 
ciupească stâncile de Crăciun, dscă aveau chef*). 

Dar în curând clopotniţele chemaiă pe toţi 
oamenii buni la biserică ; şi toţi plecară mer
gând grămadă pe străzi în hainele lor cele mai 
bune şi cu feţele cele mai vesele. Şi în acelaş 
timp din zeci şi zeci de strade mai mici, din 
străduţe şi cotituri fără nume, eşiră oameni fără 
număr ducându-şi mâncările la brutării. Prive
liştea acestor chefuitori săraci părea că intere
sează mult pe spirit, căci se opri cu Scrooge 
lângă el, în poarta unui brutar, şi ridicând ca
pacele de pe vase pe măsură ce treceau pur
tătorii, presără tămâe din torţa lui peste prân
zurile lor. Şi era o torţă foarte neobişnuită ; căci 
odată sau de două ori, când se iscară cuvinte 
de ceartă între oarecare purtători de prânzuri, 
cari se izbiseră, el picură câteva picături de apă 

1. Aluzie la ceeace se spune în Othello, Qj—itâ 
'Shakespeare), 
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din ea peste dânşii, şi buna lor dispoziţie fu 
lestabilită numaidecât. Căci ei ziseră că e o 
ruşine sâ se certe oamenii în ziua de Crăciun. 
Şi aşa şi erai Dumnezeu să binecuvânteze, 
aşa erâ ! 

Cu timpul clopotele încetară şi brutăriile fură 
închise; şi totuşi o imagină nematerială a tuturor 
acestor prânzuri şi a înaintărei coacerei lor plutea 
în aburii care se 'nălţau deasupra tuturor cup
toarelor, ale căror vetre fumegau ca şi când şi 
pietrele lor s'ar fi copt. 

„Este vreun gust bun deosebit în ceeace stro
peşti din torţă ?" întrebă Scrooge. 

„Este. Gustul meu propriu". 
„Eşti gata să stropeşti orice prânz în ziua 

ceasta ? întrebă Scrooge. 
„Orice prânz dat cu voe bună. Şi mai ales 

unul sărac". 
„De ce mai ales unul sărac? întrebă Scrooge. 
„Fiindcă are mai multă nevoe". 
„Spirite", zise Scrooge după o chibzuire de 

o clipă, „mă mir că tocmai tu, dintre toate fiin
ţele din lumile cele multe din jurul nostru, doreşti 
să scurtezi prilejurile de bucurie nevinovată ale 
acestor oameni". 

„Eul", strigă Spiritul. 
„De ce să le răpeşti mijloacele de a prânzi 

m fiecare a şaptea zi? adesea singura zi când 
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se poate spune cu adevărat că prânzesc şi ei", 
zise Scrooge. „Ori poate n u ? " 

„Eu!" strigă Spiritul. 
„Cauţi să închizi locurile acestea în fiecare a 

şaptea zi1) zise Scrooge." Şi vine tot acoL\ 
„Eu caut!" strigă Spiritul. 
„Iartă-mă dacă greşesc. S'a făcut asta în nu

mele tău, sau cel puţin în numele familiei tale", 
zise Scrooge. 

„Sunt unii pe lumea asta a voastră", răspunse 
Spiritul, „cari pretind că ne cunosc şi cari fac 
faptele lor pătimaşe, de mândrie, de rea voinţă, 
de ură, de invidie, de bigotism, şi egoism în 
numele nostru, iar ei sunt tot atât de străini de 
noi şi de orice cunoştinţă sau rudă de-a noastră 
ca şi când n'ar fi fost niciodată pe lume. Ţine 
minte aceasta şi pune faptele lor în sarcina lor 
nu într'a noastră". 

Scrooge făgădui că aşa va face; şi plecări 
njai departe, nevăzuţi cum fuseseră şi mai înainte, 
Catre mahalalele oraşului. Spiritul avea însuşire-3 

demnă de luat în seamă (pe care Scrooge o 
"ăgase de seamă la brutărie) că cu toată statura 
' u i uriaşă putea încăpea cu uşurinţă în orice Ioc
s' că sta în picioare sub un acoperiş jos tot 

1- Adică Dumineca. Aluzie Ia aceea că Englezii 
i'n închis toată Dumineca, toate prăvăliile. Duminica 
n« merg nici tramvaele şi nu este teatru, etc. 
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aşa de chipos şi cu înfăţişare de fiinţă supra
naturală ca şi în orice hală înnaltă. 

Şi poate că plăcerea bunului Spirit de a-şi 
arăta această putere sau poate firea lui, bună, 
mărinimoasă, iubitoare şi simpatia lui pentru toţi 
oamenii săraci îl conduse drept la scriitorul lui 
Scrooge — căci acolo merse şi luă pe Scrooge 
cu el, prins de haina lui — şi pe pragul uşei 
Spiritul zâmbi şi se opri să binecuvinteze lo
cuinţa lui Bob Cratchit cu stropirea torţei sale.' 

Inchipuiţi-vă r Bob avea numai cincisprezece 
„bobi" l) pe săptămână. Dumineca punea în bu
zunar numai cincisprezece tizi ai numelui său 
de botez ; şi cu toate acestea Spiritul Crăciu
nului Prezent binecuvânta casa lui compusă din 
patru încăperi! 

Atunci se sculă doamna Cratchit, soţia lui 
Cratchit, îmbrăcată sărăcuţ întf'o haină întoarsă 
de două ori dar cu panglici din belşug, căci 
sunt eftine şi dau o podoabă frumoasă pentru 
şaizeci de bani; şi puse faţa de masă ajutată 
de Belinda Cratchit, fata ei cea de-a doua, de 
asemeni îmbelşugată în panglici; în vreme ce 
tânărul Peter Cratchit vâră o furculiţă în tigaia 
cu cartofi, cu colţurile gulerului uriaş de la că
maşă (proprietatea personală a lui Bob data 

1. Nume popular pentru şiling" (un şiling=un leu 

şi 25 bani). 
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fiului şi moştenitorului său în cinstea acelei 
zile) gata să-i între'n gură, mulţumit că se ve
dea îmbrăcat aşâ de elegant şi nerăbdător să-şi 
arate lenjeria în Parcurile unde vine lumea 
bună. Şi acum doi Cratchit mai mici, un băet 
şi o fată, intrară fiecare trăgând pe celălalt de 
haină şi strigând că mirosiseră gâscă stând 
afară din brutărie şi o cunoscuseră că-i a lor; 
şi îmbăindu-se în gânduri îmbătătoare de sos 
cu ceapă şi cinsteţ, aceşti mici Cratchit jucară 
împrejurul mesei şi ridicară pe tânărul Peter 
Cratchit în slava cerului, pe când el (fără mân
drie, cu toate că gulerul aproape îl înnăbuşâ) 
suflă în foc până ce cartofii greoi se umflară 
şi ciocăniră tare în capacul tigăei ca să li se 
dea drumul afară şi să fie curăţaţi de coajă. 

„Ce s'o fi întâmplat oare scumpului vostru 
tată?" zise doamna Cratchit. 

„Şi fratele vostru Tiny Tim? Şi Marta la 
Crăciunul trecut a venit cu o jumătate de ceas 
mai de vreme decât acum 1" 

„Iată Marta, mamă!" strigară cei doi mici 
Cratchit. „Ural Ce mai gâscă avem, Marta!" 

„Dumnezeu să te binecuvinteze, draga mea, 
ce târziu vii!" zise doamna Cratchit sărutând-o 
de o duzină de ori şi scoţându-i şalul şi pă
lăria cu grăbire. 

„Am aVut o mulţime de lucru de dat gata 
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aseară răspunse fata şi a trebuit să punem toate 
la locul lor azi dimineaţă, mamă!" 

„Bine. Bine c'ai venit" „zise doamna Crat-
chit". „Şezi lângă foc, draga mea, şi încăl-
zeşte-te, dumnezeu să te binecuvinteze!" 

„Nu, nu! Iată vine tata" strigară cei doi 
mici Cratchit care erau peste tot în acelaş timp-
„Ascunde-te, Marta, ascunde-te!" 

Marta se ascunse, şi micul Bob, tatăl, intră—' 
cu cel puţin un metru de şal pe după gâ' 
aîară de canafuri, atârnându-i în faţă, şi ctf 
hainele lui, cele roase până la urzeală, drese 
şi penate, ca să fie cum cerea ziua—şi Tiny 
Tim, pe umărul lui. Vai, bietul Tiny Tim, purta 
o cârjă mică şi avea piciorul pus într'o maşin â 

de fer! 
„Dar unde este Marta noastră?" strigă Bob 

Cratchit, privind de jur împrejur. 
„Nu vine" zise doamna Cratchit. 
„Nu vine!" zise Bob cu o scădere bruscă'3 

veseliei lui; căci fusese calul pur sânge al l̂ 1 

Tiny Tim tot drumul de la biserică până acas^ 
şi venise încordându-se ca un cal. „Nu vii>e 

de Crăciun!" 
Marte-i îi părea' rău să-1 vadă întristat *'e 

măcar şi în glumă; de aceea eşi înnainte " e 

vreme, de după uşa dulapului şi alergă în bfa' 
ţele lui, în vreme ce cei doi mici Cratchit lua, 
pe sus pe Tiny Tim şi-1 duseră în spălătof 
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să audă cum cântă budinca în tingirea de 
aramă. 

„Şi cum s'a purtat micul Tiny Tim" întrebă 
doanna Cratchit, după ce răsese de Bob fiindcă 
erâ £.şa de lesne crezător, şi după ce Bob îşi 
îmbrăţişase fata după poîta inimei. 

„Ca aurul" zise Bob „şi încă mai bine. Şe-
zând aşa de mult singur cade pe gânduri şl 
gândeşîe lucrurile cele mai curioase de care 
ai auzit vreodată. Pe când veneam acasă, mi-a 
spus că nădăjdueşte că oamenii l'au văzut la 
biserică, fiindcă este schilod şi oamenilor tre-
bue să le placă să-şi amintească în ziua de 
Crăciun cine a făcut pe cerşetorii paralizaţi să 
Meargă şi pe orbi să vadă". Glasul lui Bob 
temură pe când le spunea acestea, şi tremură 
§i mai mult când spuse că Tiny Tim se făcea 
^ai tare şi mai zdravăn. 

Mica, lui cârjă sprintenă se auzi pe podele, 
5' Tiny Tim se întoarse înainte de a se mal 
vorbî o vorbă, urmat de fratele şi sora lui 
Până la scăunaşul lui lângă foc; şi pe când 
&ob suflecându-şi mânecile—ca şi când, bietul 
^e el, mânecile lui ar fi putut să se roadă mai 
•"uit—compuse într'o cană un fel de ames
tecătură feibinte cu rachiu şi lămâe, şi-o mes-
'ecă bine şi p puse pe plită să stea ferbinte, 
«nărui Peter şi cei doi mici Cratchit, care erau 
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pretutindeni, se duseră să aducă gâscă, cu care 
se'ntoarseră în curând în alai mare. 

Se iscă atâta tărăboi încât aţi fi putut crede 
că o gâscă este cea mai rară dintre sburătoarc— 
o minune cu pene, pe lângă care o lebădă 
neagră era ceva obişnuit; şi în adevăr cam 
aşa era în casa aceea. Doamna Cratchit înfer-
bântă sosul (gata de mai 'nainte într'o mică 
tigae); tânărul Peter, turti cartofii cu o putere 
de necrezut; domnişoara Belinda puse zahăr în 
chisăliţa de mere; Marta şterse farfuriile calde; 
Bob luă pe Tiny Tim lângă el într|un colţişor 
al mesei; cei doi mici Cratchit puseră scaune 
pentru toată lumea, fără a se uită pe ei înşişi, 
şi stând gata la locurile lor, băgară lingurile 
în gură, de teamă să nu strige să le dea gâscă 
înainte de a le veni rândul. In sfârşit farfuriile 
fură puse pe masă şi se spuse rugăciunea. Fu 
urmată de o pauză în care nimeni nu răsuflă, 
când doamna Cratchit privind încet de-alungul 
cuţitului de tăeat friptura, se pregăti să-1 îm
plânte în peptul gâştei; dar când îl înfipse şi 
mult aşteptata curgere a umpluturei ţâşni afară, 
un murmur de plăcere se produse de jur îm
prejurul mesei şi până şi Tiny Tim, aţâţat de 
cei doi mici Cratchit, bătu în masă cu mânerul 
cuţitului său şi strigă cu glas slab „ura" ! 

Nici nu s'a mai pomenit aşa gâsră. Bob zise 
că el nu crede să se mai fi fript vreodată aşa 
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gâscă. Frăgezimea şi gustul ei, mărimea şi ef-
tinătatea, erau obiectul admiraţiei universale, 
întregită cu chisăliţa de mere şi cu cartofii 
sfărâmaţi era un prânz îndestulător pentru toată 
familia; în adevăr, după cum zise doamna 
Cratchit cu încântare (privind un mic atom de 
os pe farfurie) mai cu una mai cu alta la urma 
urmei o mâncaseră toată! 

Totuşi fiecare se săturase şi mai ales cei doi 
mici Cratchit erau unşi cu sos de ceapă şi 
cinstet, până la urechi! Dar acum, farfuriile fiind 
schimbate de către domnişoara Belinda, doamna 
Cratchit eşi singură din odae — prea nervoasă 
ca să poată suferi un martor — ca să scoată 
budinca şi s'o ducă la masă. Ce-ar fi să nu 
fie deajuns de bine coaptă! Ce-ar fi să se 
sfărâme la răsturnat! Ce-ar fi să fi sărit cineva 
peste zidul curţei de dindos şi s'o fi furat în 
vreme ce ei se veseliau cu gâscă — o presu
punere la care cei doi mici Cratchit se îngăl
beniră ! Tot soiul de grozăvii le trecură prin 
minte. Hoho! O grămadă de aburi! Budinca 
eşise din tingirea de aramă. Un miros ca de 
zi de spălat! Asta eră şervetul cu care eră în
făşurată. Un miros ca dela un restaurant şî 
dela o cofetărie alăturate, lângă care ar fi şi o 
spălătorie! Asta eră budinca. Peste o jumătate 
de minut doamna Cratchit intră — roşie dar 
zâmbind cu mândrie — cu budinca^ ca un obuz 

Ch- Dickens— Un poem de Crăciun. C 
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pestriţ, ţeapăn şi tare, arzând într'o jumătate de 
jumătate de optime de ioni aprins, şi împodobit 
cu ilice de Crăciun înfipt în vârf. O !, minune 
de budincă! Bob Cratchit zise, fără emoţie, că 
el o consideră ca cea mai mare izbândă a 
doamnei Cratchit dela căsătoria lor. Doamna 
Cratchit zise că acum când i s'a luat greutatea 
de pe inimă, poate mărturisi că tare i-a fost 
teamă că a greşit-o din făină. Fiecare avu ceva 
de spus despre budincă dar nimeni nu zise 
nici nu gândi că la dreptul budinca eră mică 
pentru o familie mare. 

Ar fi fost pur şi simplu o erezie să facă 
cineva aşâ. Ori care Cratchit s'ar fi roşit făcând 
o asemenea aluzie. 

La urma urmei prânzul se sfârşi, faţa de 
masă fu strânsă, vatra măturată, şi focul aţâţat. 
Amestecul din cană fiind gustat şi găsit perfect, 
mere şi portocale fură puse pe masă, şi un 
căuş de castane pe foc. Apoi toată familia Crat
chit se strânse în jurul vetrei, formând ceea ce 
Bob Cratchit numea un cerc, voind să zică o 
jumătate; şi lângă cotul lui Cratchit şedeau 
toate cupele familiei — două pahare şi o că
nită de sticlă fără toartă. Acestea cuprinseră 
totuşi băutura ferbinte din cană tot aşâ de bine 
ca şi nişte cupe de aur; şi Bob o împărţi cu 
privirea radioasă, în timp ce castanele trosneau 
şi plesneau cu zgomot pe foc. Apoi Bob ură; 
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„Crăciun fericit nouă tuturora, dragii mei. 
Dumnezeu să ne binecuvinteze !" Vorbe pe care 
toată familia le repetă ca un ecou. 

„Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare" 
zise Tiny Tim cel din urmă. El şedea, foarte 
aproape lângă tatăl său, pe scăunaşul lui. Bob 
îi ţinea mâna cea mică şi vestejită îri mâna sa, 
ca şi când îşi iubea copilul şi dorea să-1 {ie 
lângă el şi se temea că i l'ar putea luă cineva. 

„Spirite" zise Scrooge cu un interes pe care 
nu-1 simţise niciodată până atunci „spunc-mi 
dacă Tiny Tim va trăi". 

„Văd un scaun gol" răspunse vedenia „în 
colţul sărac al vetrei şi o cârjă fără stăpân, 
păstrată cu grijă. Dacă Viitorul nu va schimba 
aceste umbre copilul va muri". 

„Nu. nu" zise Scrooge. O, nu, bunule Spi
rit ! zi că va fi cruţat". 

„Dacă Viitorul-nu va schimba aceste umbre, 
nici unul din neamul meu", răspunse vedenia, 
nu-1 va mai găsi aici. Şi ce? Dacă are sorţi să 
moară, mai bine să moară şi să micşoreze po
pulaţia cea peste număr. 

Scrooge plecă capul auzindu-şi propriile lui 
vorbe amintite de Spirit şi fu cuprins de căinţă 
şi întristare. 

„Omule" zise vedenia „dacă ai inimă de om 
şi nu de cremene nu mai vorbi asemenea vorbe 
nelegiuite până ce vei descoperi Care este acea 
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populaţie peste număr şi Unde se află. Vrai tu 
să hotărăşti care oameni trebue să trăească şi 
care oameni trebue să moară ? Se poate în
tâmplă ca, în ochii lui Dumnezeu, tu să fii mai 
de puţin preţ şi mai puţin demn să trăeşti de 
cât milioane asemenea cu copilul acestui om 
sărman. O doamne! să auzi gâza de pe frunză 
zicând că este prea mare numărul fraţilor ei 
care flămânzesc în praful de pe cărare". 

Scrooge lasă capul în jos înaintea dojanei 
Spiritului şi plecă ochii în pământ tremurând. 
Dar îi ridică iute auzindu-şi propriul lui nume. 

„In sănătatea D-lui Scrooge!" zise Bob. 
„Propun o urare pentru Dl. Scrooge, urzitorul 
acestui banchet 1" 

„Urzitorul banchetului, chiar că ai nemerit-ol" 
strigă doamna Cratchit, înroşindu-se. 

„Aş vrea să-1 am aici. I-aş dă eu o probă 
despre părerea mea, să benchetuească cu ea, şi 
j-aş dori să nu-i lipsească pofta bună trebui
toare pentru asta." 

„Draga mea"- zise Bob „copiii; Crăciunul." 
„Da, trebue să fie ziua de Crăciun", zise 

ea „pentru ca cineva să bea în sănătatea unui 
om aşâ de uricios, de sgârcit, de nemilos şi 
de neîndurător ca D-l Scrooge. Ştii bine că 
aşa este, Robert 1 Nimeni nu o ştie mai bine 
ca tine, sărmanul de tine !" 
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„Draga mea" fu răspunsul blând al lui Bob 
„Crăciunul". 

„Voi bea în sănătatea lui de hatârul tău şi 
în hatârul zilei," zise doamna Cratchit „nu în 
hatârul lui. Să trăiască ani mulţi! Un Crăciun 
vesel şi un An Nou fericit! Are să fie foarte 
vesel şi foarte fericit, nu mă îndoescl" 

Copiii băură şi ei după ea. Eră cel dintâi 
lucru pe care îl făceau fără inimă ; Tiny Tim bău 
la urma tuturor dar ar fi renunţat bucuros 
pentru mai puţin de două zeci de bani. Scrooge 
era. visul rău al familiei. Pronunţarea numelui 
său aruncă o umbră asupra petrecerei care nu 
se risipi timp de cinci minute. 

După ce se risipi, fură de zece ori mai ve
seli decât mai 'nainte, numai de bucurie ca au 
scăpat de Scrooge răspânditorul de groază. Bob 
le spuse cum pusese ochiul pe un loc pentru 
tânărul Peter, care ar aduce un venit, dacă l'ar 
căpătă, de cinci şilingi şi jumătate'n capăt pe 
săptămână. Cei doi mici Cratchit râseră zgudu-
indu-se la gândul că Peter avea să fie un om 
de afaceri; şi Peter însuşi privi gânditor în foc 
dintre colţurile gulerului său ca şi când chib-
zuiâ ce plasament să favorizeze când va intră 
în stăpânirea acestui venit ameţitor. 

Marta care erâ o biată ucenică la o modistă, 
le spuse apoi ce lucru avea de făcut, şi câte 
ore'n şir lucra, şi cum avea de gând să se 
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scoale târziu mâne dimineaţă ca sa se odih
nească bine, bine, — ziua de mâne fiind zi 
liberă pe care o va petrece acasă. Deasemenea 
cum văzuse o contesă şi un lord, cu câteva 
zile mai înainte, şi cum lordul „eră tocmai cât 
Peter de 'nnalt" ; la care vorbe Peter îşi trase'n 
sus gulerul atât de tare în cât nu i-aţi fi putut 
zări capul de-aţi fi fost acolo. In toată vremea 
aceasta castanele şi cana trecură mereu din 
mână'n mână; şi apoi ascultară un cântec, cu 
un copil perdut care mergea prin zăpadă, cântat 
de Tiny Tim care avea un mic glas plângător 
şi-1 cântă foarte bine. 

In toate acestea nu era nimic de rang mare. 
Nu erau o familie de oameni frumoşi; nu erau 
bine îmbrăcaţi; ghetele lor erau departe de a 
fi impermeabile la apă ; hainele erau făcute cu 
economie; şi Peter avea înfăţişarea că făcuse 
cunoştinţă, şi în adevăr şl făcuse, cu prăvălia 
unui negusior de haine vechi. Dar erau fericiţi, 
recunoscători, mulţumiţi unii cu alţii, şi mulţu
miţi cu vremurile ; şi când începură a se şterge, 
cu chipurile încă mai fericite la lumina scân
teilor care săreau din torţa spiritului, Scrooge 
nu-şi luă privirea de la ei, şi mai ales de la 
Tiny Tim, până la urmă. 

In vremea aceasta se lăsă întunerecul şi nin
gea destul de tare, şi cum mergea Scrooge şi 
cu Spiritul de alungul străzilor, lumina focurilor 
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duduitoare din bucătării, din odăi de şedere şi 
din tot felul de odăi eră minunată. 

Ici fâlfâirea flacărei arătă pregătiri pentru o 
masă intimă, cu farfurii calde prâjindu-se lângă 
foc, şi perdele roş închis gata să fie trase ca 
să închidă afară frigul şi întunecimea. Colo toţi 
copii casei aiergau afară în zăpadă să iasă 
înaintea surorilor măritate, fraţilor, verilor, un
chilor, mătuşilor, şi să fie cei dintâi care să le 
zică bun venit. 

Dincolo iar, se vedeau pe perdelele lăsate 
umbrele musafirilor care se adunau ; şi colo o 
grupă de fete frumoase îmbrobodite şi încălţate 
cu ghete bîănite şi vorbind toate odată, mer
geau cu pas iute şi mărunt către casa vre-unui 
vecin; şi vai de bietul holtei care le vedea 
intrând — (şiretele vrăjitoare, o ştiau ele bine) 
— îmbujorate la faţă. 

Dar dacă aţi fi judecat după numărul oame
nilor care mergeau la o reuniune de prieteni 
aţi fi putut gândi că nici unul nu erâ acasă să 
le spue bun venit la sosire, în loc să gândiţi 
că fiecare casă aştepta musafiri şi umplea soba 
cu cărbuni până la jumătate. 

Binecuvântat fie Spiritul, cum se mai bucură ! 
Cum îşi mai desgoleâ peptul larg şi deschidea 
mâna lui cea mare şi plutea pe deasupra, tur
nând cu mână darnică bucuria lui luminoasă şi 
nevinovată peste toate câte le putea ajunge] 
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Chiar şi aprinzătorul de lămpi care alerga în-
naintea lor, punctând cu pete luminoase strada 
întunecoasă, şi care eră îmbrăcat pentru a pe
trece seara undeva, râse tare când trecu Spi
ritul — cu toate că nici nu bănuia aprinzătorul 
că are şi alt tovarăş afară de Crăciun. Şi acum 
fără nici-o vorbă de înştiinţare din partea Spi
ritului se aflară într'un loc mlăştinos, trist şi 
pustiu, unde erau risipite grămezi mari de pe
tre grosolane ca şi când acolo ar fi fost cimi
tirul unor uriaşi; şi apa se revărsa ori unde-i 
plăcea — sau ar fi făcut astfel de n'ar fi fost 
frigul care o ţinea prinsă ; şi nu creştea nimic 
alt de cât muşchi şi iarbă aspră, deasă. 

Jos, la apus/soarele lăsase o dungă de roş 
aprins, care privi o clipă asupra pustietăţei ca 
un ochiu hursuz şi strângând, sprâncenele din 
ce în ce mai mult se perdu în întunecimea 
deasă a nopţei celei mai negre. 

„Ce loc este acesta?" întrebă Scrooge. 
„Un loc unde locuesc minerii, care lucrează 

în măruntaele pământului", răspunse spiritul. 
„Dar ei mă cunosc. Priveşte!" 

O lumină luci în fereastra unei căsuţe şi ei 
înaintară repede spre ea. Trecând prin păretele 
de piatră şi de lut, găsiră o adunare veselă 
strânsă în jurul unui foc pâlpâitor — un om 
şi o femee bătrâni, bătrâni, cu copii lor şi cu 
copii copiilor lor, şi încă o generaţie după 
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aceasta, toţi îmbrăcaţi voios în hainele lor de 
sărbătoare. Omul cel bătrân, cu un glas care 
rare ori se înnălţâ deasupra urletului vântului 
de pe întinderea pustiei, le cânta un cântec de 
Crăciun. Cântecul erâ foarte vechiu pe când 
erâ el copil; şi din când în când cântau şi 
ei toţi în cor. îndată ce dădeau drumul gla
surilor omul cel bătrân se înveselea şi cântă 
mai tare; şi îndată ce se opreau, puterea lui 
scădea iar. Spiritul nu se opri acolo, ci zise 
lui Scrooge să-1 ţie de haină, şi trecând pe 
deasupra mlaştinei, sili încotro? Nu spre mare? 
Spre mare. Spre groaza lui, Scrooge privind în-
napoi văzu marginea uscatului, un şir înfrico
şător de stânci, în urma lor; şi urechile îi 
asurziră de tunetul apelor, care se rostogoleau şi 
mugeau şi se zbăteau cu furie printre groza
vele peşteri pe care le săpaseră şi fioros cercau 
să sape pe dedesubt pământul. 

Clădit pe creasta tristă a unor stânci căzute, 
cam la un kilometru sau doi departe de coastă, 
în care apele loveau şi izbeau sălbatic tot anul, 
se'nnălţâ un far singuratec. Grămezi mari de 
iarbă de mare atârnau de piciorul lui şi păsări 
de furtună — despre care ai crede că se nasc 
din vânt, ca iarba de mare din apă—se'nnălţau 
şi se lăsau împrejurul lui ca şi valurile pe 
care le atingeau din zbor. 

Dar chiar şi în acest loc, doi oameni, care 
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păzeau lumina aprinseseră un foc, care arunca 
prin ferestruia zidului de peatră o rază de lu
mină peste marea înfiorătoare. Unind manile 
lor bătătorite pe deasupra mesei grosolane la 
care şedeau îşi urau unul altuia Crăciun vesel 
în cana lor cu grog; şi unul dintre ei — cel 
mai bătrân, cu faţa stricată şi semănată cu ci-
catrici de vremea rea, cum ar fi chipul din 
prora unei corăbii vechi,—începu să cânte un 
cântec aspru care era el însuşi ca o furtună. 

Şi de data aceasta Spiritul grăbi mai de
parte, pe deasupra mării negre şi a valurilor 
rostogolite—până ce ajunşi departe, după cum 
îi spuse lui Scrooge, de orice mal, se lăsară 
pe o corabie. Se opriră lângă cârmaciul care 
ţinea roata cârmei, lângă observatorul dela proră, 
lângă ofiţerii de quart,—chipuri negre, ca nişte 
umbre care unde se aflau, dar fiecare dintre 
ei cânta încet un cântec de Crăciun, sau gân
dea un gând de Crăciun, sau spunea, ţtindu-şi 
răsuflarea, tovarăşului său 'despre un Crăciun 
trecut, cu nădejdi de acasă legate de dânsul. 
Şi fiecare om de pe corabie, treaz sau ador
mit, bun sau rău, avusese în ziua aceea pen
tru ceilalţi o vorbă rrtai bună decât în altă zi 
a anului; şi luase parte într'o măsură oarecare 
la sărbătorirea ei; şi-şi adusese aminte de cei 
depărtaţi la care ţinea, şi se gândise că şi ei 
se bucurau gândindu-se la el. 



Un poem de Crăciun 91 

Scrooge fu foarte mirat—în vreme ce asculta 
gemătul vântului, şi se gândea ce lucru solemn 
era să alunece prin întunerecul pustiu pe dea
supra unui abis recunoscut, a cărui adâncimi 
erau nişte taine tot aşa de nepătrunse ca moar
tea,— Scrooge fu foarte mirat, pe* când era ast
fel ocupat, auzind un râs din toată inima. Şi 
mai mirat fu Scrooge recunoscând că era râsul 
propriului său nepot, şi văzându-se într'o odae, 
luminoasă, uscată, strălucitoare, cu Spiritul zâm
bind lângă el, şi privind la acelaş nepot cu 
bunătate aprobatoare ! 

„Ha, ha ! " râdea nepotul lui Scrooge. „Ha 
ha, ha ! " . 

Dacă s'ar întâmpla să cunoaşteţi, ceeace nu 
prea cred, un om mai râzător decât nepotul 
lui Scrooge, pot spune numai atât, că aş dori 
să-1 cunosc şi eu. Recomandaţi-mi-1 şi mie şi-i 
voi cultiva cunoştinţa. Este o frumoasă, dreaptă 
şi nobilă potriveală a lucrurilor, aceea că dacă 
pe deoparte suferinţa şl întristarea sunt molip
sitoare, apoi nimic nu este mai molipsitor de 
cât râsul şi buna dispoziţie. Văzând pe nepo
tul lui Scrooge că râde aşa, ţinându-se de 
coaste, tăvălindu-se şi strâmbându-şi faţa în 
cele mai neobişnuite schimonosituri, nepoata 
lui Scrooge— prin alianţă —- râse cu tot atâta 
Poftă, Şi prietenii lor adunaţi la ei. nelăsân-
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du-se nici ei mai pe jos, râseră cu poftă. „Ha, 
ha! Ha, ha, ha, ha ! " 

„A spus că Crăciunul este o prostie, pe 
viaţa mea!" strigă nepotul lui Scrooge. 

„Şi o credea!" 
„Cu atât mai ruşinos pentru el, Fred!" zise 

nepoata lui Scrooge indignată. Binecuvântat 
fie soiul acesta de femei, ele nu fac nimic pe 
jumătate. Totdeauna iau lucrul în serios. 

Era foarte frumuşică — peste măsură de fru
muşică. Cu gropiţe în obraz, cu un chip mi
rat şi drăgălaş; o gură mică, pârguită, care 
părea făcută să fie sărutată '— şi fără îndoială 
că era; tot soiul de gropiţe cât nişte puncte 
în bărbie, care se topeau împreună când râdea; 
şi cea mai luminoasă păreche de ochi pe care 
aţi văzut-o vre-odată în capul vre-unei mici 
fiinţe. Intr'un cuvânt ea dădea cum se zice 
furnicături la inimă; dar avea şi cu ce mul
ţumi. Oh, avea cu cel 

„E un bătrân sucit şi comic" zise nepotul lui 
Scrooge „iată adevărul; şi nu aşa de plăcut pe 
cât ar putea fi. Oricum, greşelile lui poartă cu 
ele pedeapsa lor şi n'am nimic de zis împo
triva lui". 

„Sunt sigură că este foarte bogat Fred" 
zise nepoata lui Scrooge. „Cel puţin aşa mi-ai 
spus întotdeauna". 

„Şi ce este cu asta?" zise nepotul lui 
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Scrooge. „Bogăţia nu-i foloseşte la nimic. Nu 
face nici un bine cu ea. Nici lui nu-şi face 
viaţa plăcută cu ea. Nu are mulţumirea de a 
gândi—ha, ha, ha! — că ne va lăsa-o nouă o 
dată". 

„Nu pot să-1 sufăr" zise nepoata lui Scrooge. 
Surorile nepoatei lui Scrooge şi toate celelalte 
doamne exprimară aceeaşi părere. 

„O, eu îl pot suferi!" zise nepotul Iul 
Scrooge. „îmi pare rău de el; nu aş putea fi 
mânios pe el chiar de aş încerca. Cine suferă 
din pricina toanelor lui rele? El însuşi în tot
deauna. 

Iată, de exemplu, îşi pune'n cap să nu ne 
iubească şi nu vrea să vie să stea la noi la 
masă. Care este urmarea ? Nu perde cine ştie 
ce masă". 

„Dimpotrivă, cred că perde o masă foarte 
bună" întrerupse nepoata lui Scrooge. Toţi cei
lalţi ziseră tot aşa, şi trebue să le recunoaş
tem dreptul de a fi judecători competenţi, fiindcă 
tocmai stătuseră la masă; şi, cu desertul pe 
masă, erau strânşi în jurul focului, la lumina 
lămpei. 

.Bine, îmi pare bine că-i aşa" zise nepotul 
lui Scrooge .fiindcă nu am mare încredere în 
gospodinele astea tinere. Ce zici tu, Topper?" 

Topper pusese ochii, de sigur, pe una din 
surorile nepoatei lui Scrooge, căci răspunse că 
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un holtei este un biet nenorocit scos din rân
dul oamenilor, care n'are nici un drept să ex
prime o părere asupra acestui subiect. La care 
vorbe, sora nepoatei lui Scrooge—cea durdulie 
cu gulerul de dantelă, nu cea cu trandafirii— 
se înroşi. 

„Spune mai departe, Fred" zise nepoata lui 
Scrooge, bătând din palme. 

«Nici odată nu isprăveşte ce începe să spue 1 
E aşa de caraghios!" 

Nepotul lui Scrooge mai râse o toană; şi 
fiindcă era imposibil de împedecat molipsirea 
—deşi sora durdulie se lupta să se apere cu 
oţet aromatic — exemplul lui fu urmat în una
nimitate. 

„Voiam să spun numai", zise nepotul lui 
Scrooge, că urmarea faptei că nu vrea să ţie 
la noi şi nu vrea să petreacă cu noi, este 
aceea că, după părerea mea, perde câteva mo
mente plăcute care nu i-ar face nici un rău. 

Sunt sigur că perde nişte tovarăşi mai plă
cuţi decât acei pe cari, îi poate găsi în propriile 
lui gânduri, fie în biroul lui cel vechi şi umed 
fie în odăile lui cele prăfuite. Am de gând să-i 
dau acest prilej în fiecare an, de-i va plăcea 
sau nu. 

îşi poate bate joc de Crăciun cât va trăi — dar 
nu se va putea împedeca să nu gândească mai 
bine despre el — îl desfid—dacă mă va vedea 
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venind bine dispus, an după an şi zicând „un
chiule Scrooge, ce mai faci? Măcar de l'aş face 
să lase moştenire cincizeci de lire J) sărmanului 
său scriitor şi tot ar fi ceva; şi cred că l'am 
zdruncinat eri". 

Acum fu rândul lor să râdă la gândul că el 
l'ar fi zdruncinat pe Scrooge. Dar fiind om fără 
nici o răutate şi nepăsându-i mult de ce râd, 
numai să râdă, el îi încuraja în veselia lor şi 
făcu să circule sticla cu voe bună. După ceai 
făcură puţină muzică. Căci erau o familie mu
zicală şi ştiau ce fac când cântau o melodie sau 
un canon, vă asigur; mai ales Topper, care se 
pricepea să mârâe cu un glas puternic de bas 
fără să i se umfle vinele de pe frunte sau să 
se înroşească. Nepoata lui Scrooge cânta bine 
din harpă; şi cântă printre alte melodii, o mică 
arie simplă (o nimica toată; aţi putea învăţa s'o 
flueraţi în două minute) care-i plăcea copilei 
celei care luase pe Scrooge dela internat, după 
cum îi adusese aminte Spiritul Crăciunului Trecut. 

Când răsună această bucată de muzică, îşi 
aduse aminte de toate câte i le arătase Spiritul; 
se mue din ce în ce mai mult şi gândi că dacă 
ar fi putut să-1 asculte mai des, în anii ce tre
cuseră, ar fi cultivat dulceaţa lumii pentru propria 
lui fericire cu propria lui mână, fără a avea nevo» 

1. O lirj face 25 lei. 
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de ajutorul sapei groparului care îngropase pe 
Jacob Marley. 

Dar nu hărăziră toată seara muzicei. Puţin 
după aceea jucară gajurile; căci e bine să fii 
copil uneori şi niciodată nu e mai bine decât 
la Crăciun, când puternicul lui Intemeetor a fost 
el însuşi copil. Stai 1 Mai întâi jucară baba-oarba. 
Se 'ntelege că au jucat. Şi nu cred că Topper 
era legat cu adevărat la ochi cum nu cred că 
avea ochi la ghete. Părerea mea este că el şi 
nepotul lui Scrooge erau înţeleşi, şi că Spiritul 
Crăciunului Prezent ştia despre acest lucru. Modul 
în care alergă după sora aceea durdulie cu gu
lerul de dantelă, eră o insultă adusă creduli-
tăţei naturei omeneşti. 

Răsturnând cleştele şi lopăţica dela sobă, îm-
pedicându-se de scaune, izbindu-se de piano, 
înăbuşindu-se în vălmăşagul perdelelor, ori unde 
se ducea ea, el se ducea după dânsa. Totdeauna 
ştia unde este sora cea durdulie. Nu prindea 
pe nimeni altul. Dacă aţi fi dat peste dânsul, 
după cum făcură unii din ei, şi aţi fi stat pe 
loc, el s'â'r fi prefăcut că cearcă să vă apuce, 
ceeace ar fi fost o insultă pentru inteligenţa 
dumneavoastră, şi numai decât ar fi cotit-o în 
spre sora cea durdulie. Ea strigă adesea că asta 
nu se face, şi în adevăr că asta nu se face. 
Dar la urmă când o prinse — când împotriva 
tuturor foşniturilor mătăsei şi împotriva tuturor 
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trecerilor repezi pe lângă el, o prinse într'un 
colj din care nu erâ nici o scăpare, — atunci 
purtarea lui fu cu desăvârşire îngrozitoare. Căci 
prefacerea lui că nu o cunoaşte, —• prefacerea că 
trebuia să-i atingă părul şi mai departe că avea 
nevoe să se asigure de identitatea ei apăsându-i 
un oarecare inel în deget şi un oarecare lanţ 
pe după gât, — fu josnică, îngrozitoare! Fără 
îndoială că ea îi spuse-părerea ei asupra acestui 
punct, când o altă baba-oarba intrând la rând, ei 
şezură cu atâta intimitate după perdele. Nepoata 
lui Scrooge nu luă parte la jocul de-a baba-oarba 
ci şezu comod într'un fotoliu şi cu un scăunel 
la picioare într'un colţ drăguţ, unde Spiritul şi 
Scrooge şezură aproape de ea. 

Dar luă parte la gajuri şi-şi exprimă iubirea 
pentru dragul ei cu toate literile alfabetului. Şi 
tot aşa la jocul Cum, Când şi Unde, fu foarte 
tare şi spre bucuria secretă a nepotului lui 
Scrooge bătu pe surorile ei, cu toate că şi ele 
erau fete una şi una, după cum v'ăr fi putut'o 
spune Topper. Puteau să fie acolo ca rla două 
zeci de persoane, tineri şi bătrâni, dar toţi jucau 
şi tot aşa făcu şi Scrooge ; căci uitând cu de
săvârşire, în focul interesului pentru ceeace se 
petrecea, că vocea lui nu scoate nici un sunet 
pentru urechile lor, se amestecă şi el la gâcit 
cu glas tare şi adesea gâci bine, căci acul cel 
mai ascuţit, Whitechapel de cea mai bună ca-
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]itate, garantat că mi tae aţa cu urechea, nu erâ 
mai fin decât Scrooge, oricât se silea el să se 
tacă neghiob. Spiritul se bucură foarte mult că-1 
vede în această stare sufletească şi privea la el 
cu atâta bunăvoinţă încât el se rugă ca un băiat 
să-i dea voe să rămâe până la plecarea oaspe
ţilor. Dar Spiritul zise că nu se poate. 

„Se începe un nou joc", zise Scrooge. „O 
jumătate de_ ceas, Spirite, numai o jumătate*. 

Erâ un joc numit Da şi Nu, în care nepotul 
lui Scrooge trebuia să se gândească la ceva, şi 
ceilalţi trebuhu să găsească la ce se gândea, 
iar el să lăspundă numai da sau nu, după cum 
se cuvenea. Focul viu de întrebări, la care fu 
expus, scoase dela el că se gândea la un animal 
viu, un animal mai mult neplăcut, un animal 
sălbatic, un animal care mormăia şi câteodată 
grohăiâ, şi câteodată vorbea, şi trăia în Londra, 
şi umbla pe străzi, şi nu erâ expus spre ve
dere, şi nu erâ condus de nimeni, şi nu trăia 
într'o menajerie, şi că nu erâ tăiat niciodată la 
vreun târg, şi nu erâ cal, nici măgar, nici vacă, 
nici taur, nici tigru, nici câine, nici porc, nici 
pisica, in ci urs. La fiecare întrebare nouă care 
i se pun^a, acest nepot izbucnea într'un râs cu 
hohote, şi erâ aşa de gâdilat încât trebuia să 
se scoale de pe sofa şi să bată din picioare. 
La urmă sora cea durdulie, căzând într'o stare 
asemănătoare, strigă: 
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„Am găsit! Ştiu ce este, Fred ! Ştiu ce este I" 
„Ce este?" strigă Fred. 
Este unchiul tău, Scro-o-o-oge!" 
Ceea ce şi eră. Toţi căzură în admiraţie, deşi 

unii întâmpinară că răspunsul la întrebarea: 
«Este un urs?" ar fi trebuit să fie „Da"; cu 
atât mai mult cu cât un răspuns negativ erâ de 
ajuns ca să îndepărteze gândurile lor de la d-1 
Scrooge presupunând că s'ar fi îndreptat cumva 
în spre el. 

„Ne-a procurat veselie din belşug", zise Fred 
»şi am fi nerecunoscători dacă n'aiti beâ în să
nătatea lui. Iată un pahar de vin ferbinte la 
îndemână tocmai la vreme şi eu propun: „în 
sănătatea unchiului Scrooge 1" 

„Bine! In sănătatea unchiului Scrooge !" stri
gară toţi. 

„Un Crăciun vesel şi un An Nou fericit bă
canului, aşâ cum e el 1" zise nepotul lui Scrooge. 
• Nu mi-ar primi urarea, dar cu toate acestea 
'°t îl urez. In sănătatea unchiului Scrooge." 

Unchiul Scrooge se făcuse pe nesimţite aşâ 
^ vesel şi cu inima uşoară încât ar fi răspuns 
"^ştiutoarei adunări şi le-ar fi mulţumit într'o 
Cuvântare neauzită dacă i-ar fi dat vreme Spi
cul. Dar toată scena se şterse odată cu răsu

flarea ultimei vorbe rostite de nepotul lui, şi el 
ic'J Spiritul se găsiră din nou la drum. 

Multe văzură, şi mult umblară, şi multe case 
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vizitară, dar totdeauna cu sfârşit fericit. Spiritul 
se opri la paturi de bolnavi şi el erau veseli; 
în ţări străine şi erau aproape de casă; lângă 
oameni cari luptau şi ei erau răbdători în spe
ranţa lor mai înaltă, lângă săraci şi ei erau bo
gaţi. In asilul de săraci, în spital, în închisoare, 
în orice adăpost al sărăciei şi al nenorocirei, 
ori unde omul în deşertăciunea lui cu mica şi 
scurta lui putere riu închisese uşa şi nu închi
sese drumul Spiritului, el lăsă binecuvântarea 
lui şi dădu lui Scrooge învăţăturile sale. 

Fu o noapte lungă, dacă cumva a fost o sin
gură noapte; dar Scrooge avea îndoeli asupra 
acestui punct căci sărbătorile Crăciunului păreau 
grămădite în vremea pe care o petrecură îm
preună. Şi mai erâ de mirare că, pe când Scrooge 
rămânea neschimbat în forma lui de pe dinafară, 
Spiritul îmbătrânea, îmbătrânea văzând cu ochii. 
Scrooge observase schimbarea aceasta dar nu 
zisese nimic până ce plecară de la o reprezen
taţie cu cei Trei Crai pentru copii, şi atunci 
privind la Spirit cum şedeau amândoi într'un 
loc deschis băgă de seamă că părul lui încă
runţise. 

.Viaţa Spiritelor este aşâ de scurtă?" întrebă 
Scrooge. 

„Viaţa mea pe globul acesta este foarte scurtă 
răspunse Spiritul. „Se isprăveşte la noapte." 

„La noapte!" strigă Scrooge. 
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„La noapte la miezul nopţei. Ascultă! Se 
apropie vremea". 

Clopotele sunau unsprezece şi trei sferturi în 
momentul acela. 

„lartă-mă că îndrăsnesc" zise Scrooge, pri
vind cu băgare de seamă la haina Spiritului, 
„dar văd ceva ciudat, care nu ţine de tine, 
eşind de sub marginea hainei. E un picior sau 
o ghiară? „Priveşte." 

„Ar putea să fie o ghiară, după carnea care 
este pe ea" fu răspunsul întristat al Spiritului. 
Din cutele hainei scoase doi copii : nenorociri, 
ticăloşiţi, îngrozitori, urâţi, păcătoşi. Ei înge-
nunchiară la picioarele Iui şi se agăţară de hai
nele lui. 

„Omule! priveşte 'ncoace. Priveşte, priveşte 
'ncoace în jos!" zise Spiritul. 

Eră o fată şi un băeat. Galbeni, slabi, zdren-
ţeroşi, cu privirea întunecată, ca nişte lupi, dar 
şi îndobitociţi în umilinţa lor. Pe unde tinereţa 
drăgălaşe ar fi trebuit să le umple trăsăturile şi 
să le pue cele mai vii culori, o mână veştedă 
şi încreţită, ca aceea a bâtrâneţei, îi strânsese 
şi-i boţise şiri zdrenţuise. Unde ar fi trebuit să 
stea îngerii stăteau la pândă draci' şi priveau 
ameninţători. Nici o schimbare, nici o decădere, 
nici o ticăloşie omenească, de orice grad, prin 
toate tainele creaţiunei nepătrunse, nu are mon
ştrii pe jumătate atât de îngrozitori. 
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Scrooge se dădîi înnapol, îngălbenindu-se. 
Fiindu-i astfel atătaţi, încercă să spună că erau 
copii frumoşi, dar vorbele i se 'nnăbuşiră mai 
bucuros de cât să fie părtaşe la o minciună de 
atâta grozavă mărime. „Spirite, sunt ai tăi?" 
Mai mult nu putu Scrooge să- zică. 

„Sunt ai oamenilor" zise Spiritul privind în 
jos spre dânşii. „Şi se agaţă de mine acuzând 
pe părinţii lor. Băeatul acesta este Neştiinţa. 
Fata aceasta este Lipsa. Fereşte-te de amândoi 
şi de toţi cei de felul lor ; dar mai ales, fe
reşte-te de băeatul acesta căci pe fruntea lui 
văd scris perzarea afară dacă cumva scrierea va 
fi ştearsă. 

Ziceţi că nu-i a.şa !" strigă Spiritul întinzând 
mâna spre oraş. „Calomniaţi pe cei ce v'o 
spun! Mărturisiţi-o când interesul partidelor 
voastre v'o cer, şi faceţi răul şi mai mare ! Şi 
aşteptaţi sfârşitul!" 

»N'au nici un adăpost şi nici un ajutor?" 
strigă Scrooge. 

„Nu sunt închisori?" zise Spiritul întorcân-
du-se spre el pentru ultima dată cu propriile 
lui cuvinte. „Nu sunt case de muncă?" Clo
potul bătu douăsprezece. 

Scrooge privi în jurul său să vadă Spiritul 
şi nu-1 văzu. Când ultima lovitură încetă de a 
mai tremura îşi aduse aminte proţeţia bătrânu
lui Jacob Marley, şi ridicând ochii văzu o Fan-
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tomă măreaţă, înfăşurată într'o mantie şi aco
perită cu o glugă, venind spre el asemenea 
unei neguri lunecând pe pământ. 

STROFA A PATRA 

Cel din urmă dintre Spirite. 

Fantoma se apropie încet, tăcută, serioasă. 
Când ajunse lângă el, Scrooge căzu în ge
nunchi; căci Spiritul părea că răspândeşte în-
tunerec şi taină chiar şi în aerul prin care trecea. 

Erâ înfăşurat într'o haină lungă, neagră, care-i 
ascundea capul, faţa, corpul, şi nu lăsa să se 
vadă nimic alt decât o mână întinsă. 

De n'ar fi fost aceasta ar fi fost greu de 
deosebit forma ei din noapte şi de despărţit de 
întunecimea ce o înconjura. 

El îşi dădu seama că erâ mare şi impună
toare când ajunse lângă el şi că presenţa ei 
tanică îl umplea cu o teamă plină de respect. 
Nu află nimic mai mult, căci Spiritul nici nu 
vorbi nici nu se mişcă. 

„Sunt în faţa Spiritului care a mai rămas să 
vie?" zise Scrooge. 

Spiritul nu răspunse, dar arătă cu mâna 
îna'nte. 

„Te pregăteşti să-mi arăţi umbre ale lucru-
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rilor care nu s'au petrecut, dar se vor petrece 
în vremea care ne stă înainte" urmă Scrooge. 
„Aşa este, Spirite ?" 

Partea de sus a hainei se încreţi o clipă ca 
şi cum Spiritul ar fi înclinat capul. Aceasta fu 
singurul răspuns. Deşi deprins acuma cu tovă
răşia spiritelor Iul Scrooge îi eră aşa de frică 
de forma tăcută în cât îi tremurau genunchii şi 
văzu că deabia se putea ţine pe picioare când 
se pregăti să o urmeze. Spiritul stătu o clipă 
ca şi cum ar fi băgat de seamă starea lui şi 
ca şi cum ar fi vrut să-i uea timp să se re-
culeagă. 

Dar aceasta fu pentru Scrooge şi mai rău. II 
trecea un fior de groază, nedesluşit şi neho
tărât, când se gândea că dinapoia mantiei în
tunecate erau ochi de fantomă pironiţi cu atenţie 
asupra lui, pe când el de şi îi deschidea pe ai 
săi cât putea, nu putea vedea decât o mână de 
fantomă şi o grămadă mare de negreaţă. 

„Spirite al Viitorului!" strigă el, „mă tem de 
tine mai mult de cât de toate fantomele pe care 
le-am văzut. Dar fiindcă ştiu că scopul tău este 
să-mi faci bine şi fiindcă nădăjduesc să trăesc 
ca să fiu alt om de cât am fost, sunt gata să 
sufăr tovărăşia ta, şi încă cu inima recunoscă
toare. 

„Nu vrei să-mi vorbeşti?" 
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Nu-i răspunse nimic. Mâna erâ întinsă drept 
înnaintea lor. 

„Arată drumul!" zise Scrooge. „Mergi înna-
inte ! Noaptea e aprope pe sfârşite şi timpul este 
scump pentru mine, o ştiu. Mergi înnainte!" 

Fantoma începu să se depărteze precum se 
apropiase. Scrooge unnă în umbra hainei ei, 
care îl ridică, aşa i se păru lui şi-1 duse pe sus. 

Abia păreau că intră în oraş fiindcă mai de
grabă oraşul părea că ese din pământ în jurul 
lor şi-i înconjoară din propria lui voinţă. Şi iată-i 
în inima oraşului; la Bursă, în mijlocul negu
storilor, cari grăbiau în sus şi în jos, şi zuruiau 
banii în buzunare, şi vorbeau în grupuri, şi se 
uitau la ceasuri, şi se jucau pe gânduri cu pe-
cetiile lor mari de aur, şi aşa mai departe, cum 
îi văzuse Scrooge făcând de multe ori. 

Spiritul se opri lângă un grup mic de ne
gustori. Băgând de seamă că mâna era îndreptată 
spre ei Scrooge înnaintă să asculte vorba lor. 

„Nu", zicea unul mare şi gras cu o bărbie 
uriaşe, „nu ştiu mult^ nici aşa, nici aşa. Ştiu 
numai că a murit". 

„Când a murit?" întrebă un altul. 
„Astă noapte, mi se pare". 
„Dar ce-a avut? întrebă un al treilea, luând 

o mare cantitate de tabac dintr'o tabachere foarte 
mare. „Gândeam că n'are să moară niciodată". 

nDumnezeu ştie", zise cel dintâi, căscând( 
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„Ce a făcut cu banii lui? întrebă un domn 
roş 'la fa{ă cu o bucăţică de carne crescută de 
vârful nasului, care se legăna ca moţul unui 
curcan. 

„N'am auzit", zise omul cu bărbia mare, 
căscând din nou. „I-a lăsat poate tovarăşului 
său. Mie nu m i i a lăsat. Atâta ştiu." 

Această glumă fu primită cu un râs general. 
„Probabil că va fi o înmormântare foarte 

eftină", zise acelaş vorbitor, „căci pe viaţa mea 
nu cunosc pe nimeni care să meargă. Ce ar fi 
să facem un grup de voluntari?" 

„Eu merg dacă e pregătită o masă", zise 
domnul cu moţul crescut de nas. 

„Dar, cum zic, dacă merg trebue să am şi 
ceva de mâncare". 

Alt hohot de râs. 
„Bine, la urma urmei, cum văd eu, tot eu 

sunt cel mai neinteresat dintre dumneavoastră", 
zise primul vorbitor, „căci nu port niciodată 
mânuşi negre şi niciodată nu mănânc înainte 
de amiază. Dar mă ofer să meig dacă mai merge 
cineva. Când mă gândesc bine nu sunt de loc 
sigur că n'am fost cel mai bun prieten al lui, 
căci ne opream şi stăteam de vorbă ori decâte 
ori ne întâlneam. Bună ziua! Bună ziua!" 

Vorbitori şi ascultători se depărtară şi se 
amestecară în alte grupuri. Scrooge cunoştea pe 
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oamenii aceia şi se uită la Spirit aşteptând o 
explicaţie. 

Fantoma lunecă mai departe într'o stradă. 
Degetul lui arătă spre două persoane care se 
întâlneau. Scrooge ascultă din nou, gândind că 
poate explicaţia ar putea fi aci. Cunoştea şi pe 
aceşti oameni foarte bine. Erau oameni de afa
ceri, foarte bogaţi şi de mare importanţă. Se 
silise totdeauna să fie bine văzut de dânşii, 
din punct de vedere comercial, se înţelege ; 
numai din punct de vedere comercial 

„Ce mai faci?" zise unul. 
„Ce mai faci?* răspunse celălalt. 
„Bine!" zise cel dintâi. „Aghiuţă şi-a luat 

în sfârşit ceeace i se cuvenea, hai ?" 
„Aşa aud", răspunse cel de-al doilea. „Frig, 

nu-i aşa ?" 
„Crăciun nu'i ? Nu patinezi, cred?" 
„Nu, nu. Am alte alte treburi. Bună dimi

neaţa!" 
Nici o altă vorbă. Asta le fu întâlnirea, con

vorbirea şi despărţirea. 
La început Scrooge era aplecat să fie mirat 

că Spiritul dă însemnătate unor convorbiri în 
aparenţă aşa de anoste; dar gândind că trebue 
să aibă vreun scop ascuns, se puse să chibzuiască 
cam ce ar putea fi. 

Era greu de presupus că ar fi putut să aibă 
legătură cu moartea lui Jacob, vechiul lui to-
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varăş, căci aceasta era Trecutul şi tărâmul acestui 
spirit era Viitorul. Nici nu-i venea în minte 
cineva legat deaproape cu el căruia să-i poată 
aplica acele convorbiri. Dar neavând nici o în
doială că oricui s'ar fi aplicat trebuiau să aibă 
o morală ascunsă spre propria lui îndreptare, se 
hotărî .să ţie minte orice vorbă pe care o va 
auzi şi orice lucru pe care-1 va veuea şi mal 
ales să-şi observe propria lui umbră când va 
apărea. Căci bănuia el că purtarea lui, cel ce 
avea să fie în viitor, îi va da cheea care-i lipsea, 
şi avea să facă uşoară deslegaiea acestor enigme. 

Privi împrejur chiar în locul acela să vadă 
propria lui imagină ; dar un altul şedea în colţul 
lui obişnuit şi cu toate că ceasul arăta timpul 
zilei, când el obişnuia să fie acolo, nu văzu 
nimic asemănător cu sine însuşi în mulţimile 
care intrau grămadă pe uşi. Nu se miră tare, 
totuşi; căci chibzuise în mintea lui o schimbare 
de viaţă şi gândea şi nădăjduia că în aceasta 
îşi vede îndeplinite hotărtrile lui nou-născute. 

Liniştită şi întunecată, stătea lângă el Fan
toma, cu mâna întinsă. 

Când se deşteptă din căutarea lui gânditoare, 
i se păru, după direcţia manei şi după poziţia 
ei faţă cu el, că Ochii Nevăzuţi priveau la el 
aţintiţi. II trecu un fior de frig. 

Părăsiră locul cel plin de mişcare şi se duseră 
într'o parte întunecoasă a oraşului unde Scrooge 
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nu pătrunsese niciodată până atunci, deşi îi re
cunoştea poziţia şi numele rău. 

Drumurile erau muidare şi strâmte; prăvăliile 
şi casele mizerabile; oamenii pe jumătate goi, 
beji, cu ghete rupte, urâţi. Aleele şi gangurile 
scoipau ca tot atâtea canale insultele lor de 
mirosuri, murdărie şi viaţă în stradele întorto-
chiate; şi toată mahalaua fumega de crime, 
muidărie şi ticăloşie. Adânc în inima acestei 
vizunii de ticăloşie se afla o prăvălie joasă 
eşită în stradă, subt un acoperiş, în care se 
cumpără ferărie, zdrenţe vechi, sticle, oase şi 
rămăşiţe unsuroase. Pe podele înnăuntru erau 
grămezi de chei ruginite, cue, lanţuri, balamale, 
pile, cântare, greutăţi şi fer fără valoare de 
tot soiul. Taine pe care puţini oameni ar voi 
să le cerceteze erau clocite şi ascunse în munţi 
de zdtenţe fără valoare, în grămezi de grăsime 
râncedă, în morminte de oase. In mijlocul măr
furilor, cu cari făcea negoţ, lângă o sobă de 
mangal făcută din cărămizi vechi, şedea un 
hoţ cărunt, aproape de şaptezeci de ani, care 
se apărase de aerul rece de afară printr'o perdea 
murdară atârnată pe o sfoară, făcută din tot 
soiul de zdrenţe, şi-şi fuma luleaua gustând 
plăcerea deplină a unei retrageri liniştite. 

Scrooge şi Spiritul intrară la acest om tocmai 
în clipa când o femee se strecura în prăvălie 
cu o legătură grea. Dar abia intrase ea când o 
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a doua femee tot aşa încărcată întră deasemenea', 
şi pe urmele el veni un bărbat tot în negru 
care nu tresări la vederea lor mai puţin decât 
tresăriră ele, căci se recunoscură toţi. După 
vreme scurtă de mirare mută pe care omul cei 
bătrân cu luleaua o împărtăşise, izbucniră toţi 
trei într'un hohot de râs. 

„N'aveâ nici o grijă, că îemeea cu ziua e 
ceadintâil" strigă cea care intrase întâi. „N'aveâ 
grijă că spălătoreasă e a doua şi ajutorul an
treprenorului de înmormântări al treilea. Vezi, 
bătrâne Joe, asta zic şi eu că e nemereală! 
Cum ne-am întâlnit toţi trei fără să ne gândim!" 

„Nu se putea să vă întâlniţi într'un loc mai 
bun", zise bătrânul Joe, scoţând luleaua din 
gură. „Vino în odae, ai intrare liberă în ea de 
mult, ştii; şi ceilalţi doi nu sunt străini nici 
ei. Staţi până închid uşa prăvăliei. Ah! cum 
mai scârţie! Cred că în tot locul acesta nu e 
altă bucată de metal aşa de ruginită ca pro
priile ei balamale; sunt sigur că nu sunt alte 
oase aşa de bătrâne ca ale mele. Ha, ha' 
Suntem toţi potriviţi pentru meseria noastră — 
suntem bine potriviţi împreună. Veniţi în odae. 
Veniţi în odae". 

Odaia era locul de după perdeaua de zdrenţe. 
Bătrânul aţâţă focul cu o vergea veche dela o 
rampă de scară, şi dupăce-şi curaţi lampa fume-
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gătoare, (căci eră noapte) cu coada lulelei, o 
puse din nou în gură. 

In vreme ce făcu aceasta, femeea care vor
bise îşi aruncă legătura pe podele şi se puse 
pe un scăues cu o atitudine obraznică punând 
coatele pe genuchi şi privind la ceilalţi pro
vocator. 

„Ei şi ce? Şi ce mă rog, madam Dilber? 
zise femeea. „Fiecare are dreptul să se îngri
jească de sine însuşi. El totdeauna se 'ngrijea 
de sine însuşi!" „Acesta e adevărat!" zise 
spălătoreasă. „Nimeni nu se îngrijea mai mult 
decât el", 

„Atunci nu sta şi boldi ochii, ca şi când 
te-ai teme, femee! Care este mai breaz ? Cred 
că n'o să ne căutăm unii altora gunoiul de 
după uşă?" „Nu, de sigur nu, ziseră madam 
Dilber şi bărbatul într'un glas. Nădăjduim 
că n u ! " 

„Atunci, foarte bine!" strigă femeea. „Ajunge. 
Cine perde ceva de pe urma câtorva lucruri ca 
aceste? Nu un om mort, cred". 

„Nu, de sigur, zise madam Dilber râzând. 
„Dacă voia să le păstreze şi după moarte, sgâr-
cit nelegiuit ce era, de ce n'a fost mai ome
nos in viaţă ? De-ar fi fost mai omenos ar fi 
avut pe cineva care să vadă de ci când l'a 
ajuns moartea, în loc să zacă acolo singur şi 

.să-şi dea ultima suflare", 
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.Aceasta este vorba cea mai adevărată care 
s'a spus vreodată" zise madam Dilber. „Este un 
fel de răsplată". 

„Aş vrea să fie ceva mai grea", răspunse 
femeea „şi ar fi fost, puteţi să mă credeţi, 
dacă aş mai fi putut pune mâna pe- ceva. 
Desfă legătura ceea, bătrâne Joe, şi spune-mi 
cât face. Spune fără înconjur. Nu ml-e" frică 
să fiu cea dintâi; şi nici nu mi-e frică că 
ei văd. Ştiam foarte bine că ne îngrijim fie
care de noi înainte de a ne întâlni, cred. Nu-i 
nici un păcat. Desfă legătura Joe". Dar galan
teria prietenilor ei nu îngădui aceasta; şi băr
batul îmbrăcat în negru făcu începutul şi-şi 
arătă prada. Nu era de seamă. Una sau două 
pecetii, un toc de creion, o pereche de butoni 
de manşete, şi un ac de pept fără mare valoare, 
era totul. Toate fură cercetate una câte una şi 
preţuite de bătrânul Joe care scrise cu cretă pe 
părete sumele pe care era dispus să le dee şi 
le adună într'o sumă totală când văzu că nu 
mai vine nimic. 

„Asta-i socoteala dumitale" zise Joe „şi n'aş 
da nici o băncuţă mai mult de-aş fi pus pe 
jăratec. Cine vine ]a rând?" Madam Dilber fu 
a doua. Prosoape şi prostiri, ceva haine, două 
linguriţe de argint de moda veche, un cleşte 
de zahăr, şi câteva ghete. Socoteala ei fu fă
cută în acelaş chip pe părete. 
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„Dau damelor totdeauna prea mult. E o slă
biciune a mea, şi aşa mă ruinez" zise bătrâ
nul Joe". „Asta e socoteala dumitale. Dacă 
mai ceri un gologan pe deasupra şi te toc
meşti am să mă căesc că am fost aşa de dar
nic şi am să mai scad o jumătate de coroană"x). 

„Şi acum d^sfă legătura mea bătrâne Joe", 
zise prima femee. 

Joe se puse în genunchi ca să-i vie mai bine 
la desfăcut, şi după ce desnodă un mare nu
măr de noduri, trase arară un sul mare şi greu 
de o ştofă închisă. 

„Cum se chiamă aceasta?" zise Joe. „Per
dele de pat!" 

„Ah !" răspunse femeea râzând şi plecându-se 
înnainte pe braţele ei încrucişate pe genunchi. 
„Perdele de pat 1" 

„Nu vrai să zici cumva că le-ai luat, cu 
inele cu tot, cu el întins acolo în pat? zise Joe. 

„Ba chiar aşa răspunse femeea. „De ce nu?" 
„Eşti născută să faci avere" zise Joe „şi 

fără îndoială ai să faci". 
„Negreşit că n'am să-mi ţin mâna acasă, dacă 

voi putea apuca ceva întinzând-o, pentru un 
om ca dânsul, te asigur, Joe", răspunse cu 
sânge rece femeea. 

„Ia nu turnă ulei peste prostiri acuma!" 

J, O jumătate de coroană = 6 şilingi. 
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„Prostirile lui?" întrebă Joe. 
„Dar ale cui crezi?" răspunse femeea. „Fii 

fără nicio grijă că nu va răci fără ele!" 
Nădăjduesc că n'a murit de vre-o boală mo

lipsitoare? Hai?" zise bătrânul Joe oprindu-se 
din lucru şi privind în sus. 

„Nu te teme de aceasta" răspunse femeea. 
„Nu-mi e aşa de dragă tovărăşia lui încât să 
fi umblat pe lângă el, pentru asemenea lucruri, 
dacă ar fi murit de boală molipsitoare. Ah! Poţi 
să te uiţi prin cămaşa aceea până te-or durea 
Ochii, şi n'ai să găseşti o gaură sau un loc ros. 
E cea mai bună din câte le avea şi e o cămaşă 
fină. Ar fi prăpădit-o de n'aş fi fost eu". 

„Cum ar fi prăpădit-o?" întrebă bătrânul Joe. 
„Imbrăcându-1 cu ea ca să fie înmormântat 

întrînsa", răspunse femeea râzând. 
„S'a găsit unul destul de nebun să-1 îmbrace 

cu ea dar eu i-am scos-o iar. 
Dacă citul nu e destul de bun pentru aşa 

ceva atunci nu e bun de nimic. 
Cadavrului îi este tot aşa de bine în cit. 

Nu poate fi mai urât decât era în cealaltă 
cămaşă". 

Scrooge ascultă această convorbire înfiorân-
du-se. Cum şedeau adunaţi împrejurul prăzei 
lor în lumina sărăcăcioasă dată de lampa bă
trânului, se uita la ei cu un desgust şi cu o 
scârbă, care mai "că n'ar fi putut fi mai mari, 
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chiar de ar fi fost nişte duhuri necurate care 
s'ar fi tocmit pe cadavrul însuşi. 

„Ha, ha ! " râse aceaşi femee, când bătrânul 
Joe, scoţând o pungă de flanelă cu bani, nu
mără fiecăruia partea lui de câştig. „Iată sfâr
şitul ! A făcut pe toţi să fugă de lângă el cât 
a fost în viată, ca să ne fie de folos nouă 
după moarte! Ha, ha, ha !" . 

„Spirite!" zise Scrooge, scuturat de un fior 
din cap până la picioare. înţeleg, înţeleg. Ca
zul acestui om nenorocit ar putea să fie cazul 
meu piopriu. 

Viaţa mea aşa cum e acum merge pe drumul 
acesta. Cerule îndurător, ce este aceasta?". 

Se dădu înnapoi cu groază, căci scena se 
schimbase, şi acum aproape se atingea de un 
pat, un pat neînfăţat fără perdele, pe care era 
ceva acoperit subt o învălitoare zdrenţuită, ceva 
care deşi era mut se anunţă într'o limbă în
fiorătoare. Odaia era foarte întunecoasă, prea 
întunecoasă spre a se putea vedea amănunţit 
deşi Scrooge supunându-se unui imbold secret, 
privea împrejur prin ea, silindu-se să afle ce 
cameră era. O lumină palidă care venea din 
aerul de afară cădea drept pe pat; şi pe pat 
zăcea, jefuit şi furat, neveghiat, neplâns, fără 
să-i pese cui-vâ de el, trupul unui bărbat. 
Scrooge privi spre fantomă. Mâna ţeapănă a 
acestuia arătă spre cap. Acoperitoarea era pusă 
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aşa de neîngrijit în cât cea mai mică ridicare, 
mişcarea unui singur deget din partea lui 
Scrooge, ar ii descoperit iaţa. Ii veni gândul 
acesta, simţi cât de uşor ar fi, şi-i veni dorinţa 
să facă astfel, dar nu avu puterea să tragă la 
o parte vălul cum nu avea pe aceea de a în
depărta fantoma de lângă el. 

O, moarte, rece, rece, înfiorătoare, înalţă-ţj 
aici altarul şi îmbracă-1 cu grozăviile care-ţj stau 
la dispozij,ie ; căci aici este împărăţia ta ! Dar 
din capul iubit, respectat şi onorat nu poţi îndoi 
un singur fir de păr pentru scopurile tale 
îngrozitoare sau face o singură trăsătură res
pingătoare. 

Nu se caută că mâna este grea şi cade când i 
se dă drumul; nu se caută că inima ori pulsul 
s'au oprit; dar e vorba că mâna a fost des
chisă, darnică şi credincioasă: inima vitează 
caldă şi duioasă ; şi pulsul, acela al unui om. 
Loveşte, Umbră a Mortei, loveşte ! Şi vezi cum 
izvorăsc faptele lui bune din rană, spre a să-
mănâ lumea cu viată nemuritoare 1 

Nici un glas nu zise.aceste vorbe la ure
chile lui Scrooge şi totuşi le auzi când privi 
patul. îşi puse întrebarea, daca omul acesta ar 
putea fi sculat acuma, care ar fi primele lui 
gânduri ? Sgârcenie, purtare aspră, griji lacome ? 
Aceste îl aduseseră la frumos sfârşit, n'avem 
ce zice ! 
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Eră întins în casa goală, întunecoasă, iară un 
bărbat, fără o femee, fără un copil care să zică 
a fost bun cu mine în aceasta sau în cealaltă, 
şi în amintirea unei vorbe bune am să fiu bim 
cu el. 

O pisică sgâriâ la uşă şi un sgomot de ro-
zătură de şoareci se auzea sub vatră. Ce cău
tau în odaea morţei şi de ce erau aşâ de tur
buraţi şi neliniştiţi, Scrooge nu îndrăznea să se 
gândească. 

„Spirite !" zise el „locul acesta este îngrozitor. 
Lăsându-1 în urmă nu voi lăsă în urmă lecţia 
aceasta, crede-mă. Hai să- mergem 1" 

Spiritul arăta spre cap cu degetul nemişcat. 
„Te înţeleg" răspunse Scrooge, „şi aş face-o 

dacă aş putea. Dar n'am puterea, Spirite; n'am 
puterea." 

Spiritul păru iară că-1 priveşte. 
„Dacă este cineva care este mişcat de moartea 

acestui om" zise Scrooge zdrobit, „arată-mi 
acea persoană, Spirite, te rog în genunchi!" 

Fantoma întinse haina ei cea neagră înaintea 
lui o clipă, ca o aripă ; şi srtrângând-o iar lăsă 
să se vadă o odae în lumina zilei în care era 
o mamă cu copii ei. 

Aşteptă pe cineva cu nerăbdare îngrijată; 
căci se plimba în sus şi în jos prin odae, tre
sărea la fiecare sunet, privea pe fereastră afară, 
privea la ceas, cerca, însă zadarnic, să coase şi 
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abia putea suferi vocile copiilor în jocul lor. 
La urma urmei bătaea în uşă mult aşteptată 

sâ auzi. Ea sări la uşă şi-şi întempină soţul— 
un bărbat a cărei faţă era săpată de griji şi 
descurajată, cu toate că era tânăr. Acum era în 
faţa lui o .expresie ciudată un fel de bucurie 
serioasă de care-i era ruşine şi pe care căuta 
să o înnăbuşe. 

Se puse jos la mâncarea de amiază, ! care-i 
fusese păstrată pe foc, şi când ea îl întrebă cu 
voce slabă, ce veşti aduce (ceea ce avu loc 
numai după o lungă tăcere) el păru încurcat, 
cum să răspundă. 

„Sunt bune" zise ea „sau rele?" — ca să-1 
ajute. 

„Rele" răspunse el. 
„Suntem ruinaţi cu desăvârşire?" 
„Nu. Mai este nădejde Carolino". 
„Dacă se îmblânzeşte el" zise ea mirată, mai 

este nădejde! Nimic nu e fără speranţă dacă 
se întâmplă asemenea minune 1" 

„Pentru el a trecut vremea îmblânzirei" zise 
soţul ei. „A murit". 

Era o femee blândă şi răbdătoare, dacă fi
gura ei nu înşela; dar inima ei se se umplu 
de recunoştinţă auzind vestea şi o spuse cu 
manele împreunate. Se rugă de ertare în clipa 
următoare şi-i păru rău ; dar prima mişcare fu 
simţirea inimei. 

^ i 
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„Ceea ce mi-a spus aseară femeea pe jumă
tate beată, despre care ţi-am vorbit când am 
încercat să-1 văd şi să capăt o amânare de o 
săptămână, şi ceea ce credeam că este numai 
un pretext ca să scape de mine, se adevereşte. 
Nu numai că era foarte greu bolnav, dar era 
pe moarte atunci". 

„Către cine va trece acum datoria noastră?" 
„Nu ştiu. Dar până atunci vom fi gata cu 

banii; şi chiar dacă n'am fi gata ar trebui să 
avem mare nenoroc ca să dăm peste un cre
ditor tot aşa de nemilos în persoana urmaşului 
său. Putem dormi în noaptea asta cu inima 
uşoară Carolino î" 

Da. Silească-se ei cât de mult să se stăpâ
nească, inimele lor erau mai uşoare. Feţele co
piilor, tăcute şi adunate împrejurul lor ca să 
audă ceeace înţelegeau aşâ de puţin, erau mai 
luminoase; şi eră o casă mai fericită prin 
moartea acestui om! Singura emoţie pe care 
spiritul i-o putu arătă, pricinuită de această în
tâmplare, erâ o bucurie. 

„Arată-mi o duioşie legată de moartea cuiva" 
zise Scroogo; „sau altfel această cameră întu
necoasă, Spirite, pe care am părăsit-o adineauri 
îmi va sta veşnic înnaintea ochilor". 

Spiritul îl conduse prin câteva străzi cunos
cute picioarelor lui; şi cum mergeau, Scrooge 
so uita în toate părţile să se găsească pe sine 
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însuşi dar nu se vedea nicăeri. Intrară în casa 
sărmanului Bob Cratchit — locuinţă pe care o 
vizitase mai înnainte — şi găsi mama şi copii 
aşezaţi în jurul focului. 

Tăcuţi. Foarte tkuţi. Cei doi sgomotoşi mici 
Cratchit erau aşa de liniştiţi ca nişte statui în-
tr'un colţ şi priveau la Peter care avea o carte 
dinainte. Mama şi fiica ei coseau. Dar erau 
foarte tăcuţi! „Şi El luă un copil şi-1 puse în 
mijlocul lor". 

Unde auzise Scrooge vorbele aceste ? Nu le 
visase. Băetul trebue să le fi citit când el şi 
cu Spiritul trecuseră pragul. Dece nu urma mai 
departe? Mama îşi puse lucrul pe masă şi-şi 
duse mâna la ochi. 

„Culoarea îmi oboseşte ochii1' zise ea. 
Culoarea ? A, sărmane Tiny Tim! 
„Văd mai bine acum" zise femeea lui Crat

chit. „Lumina lumânărei îi slăbeşte; şi n'aş 
vrea să mă vadă tatăl vostru cu ochii obosiţi 
când vine acasă, pentru nimic în lume. Trebue 
să fie aproape vremea venirei lui". 

„Ba chiar puţin mai mult, răspunse Peter, 
închizând cartea. „Dar cred că a mers puţin 
mai încet de cum eră obiceiul lui, 'aceste câ-
te-va seri din urmă, mamă". 

Tăcură iar. La urmă ea zise, cu un glas 
fără tristeţă şi netremurat, care nu se mue de 
cât odată; 
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„Ştiu că mergea cu—ştiu că mergea cu Tiny 
Tim pe umăr foarte repede, în adevăr". 

„Şi eu l'am văzut" strigă Peter—„adesea". 
„Şi tot aşa şi eu!" strigă un altul. Toţi îl 

văzuseră. 
„Dar eră şi foarte uşor de purtat" reluă ea, 

atentă la lucru „şi tatăl lui îl iubea aşa de 
mult în cât nu simţea nici o oboseală-^nici o 
oboseală. Şi iată tatăl vostru la uşă!" 

Eşi grăbită sâ-1 întâmpine, şi micul Bob cu 
şalul său,—avea multă nevoe de el, bietul om 
—intră în casă. Ceaiul îl aştepta gata pe plita 
sobei, şi toţi se'ntrecură care să-1 servească 
mai întâi. Apoi cei doi mici Cratchit se urcară 
pe genunchii lui şi fiecare copil puse un obraz 
mic lângă obrazul lui, ca şi <;ând ar fi zis: 
„Lasă tată, nu mai fii aşa trist!" Bob fu foarte 
vesel cu ei şi vorbi vesel cu toată familia. 
Privi la lucrul de pe masă, şi lăudă hărnicia 
şi silinţa doamnei Cratchit şi a fetelor. Zise 
că vor fi gata cu mult înainte de Duminecă. 

„Duminecă! Aşa dar ai fost acolo azi, Ro
bert?" zise femeea lui. 

„Da, draga, mea", răspunse Bob. „Mi-ar fi pă
rut bine să poţi merge. 

Ţi-ar fi făcut bine să vezi ce loc verde este. 
Dar ai să-1 vezi adesea. I-am făgăduit să mă 
duc într'o Duminecă. „Copilaşul meu" zise Bob 
plângând. „Copilaşul meu!" Deodată durerea 
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îl copleşi. Nu se putu stăpâni. Dacă s'ar fi 
putut stăpâni, el şi copilul lui ar fi fost poate 
mai puţin apropiaţi decât fuseseră. 

Eşi din odae şi se urcă sus, în odaea de 
deasupra, care erâ luminată frumos şi împodo
bită de Crăciun. Un scaun erâ pus aproape 
lângă copil, şi se vedea că cineva fusese de 
curând acolo. Bietul Bob şezu pe el şi după 
ce gândi o clipă şi se mai linişti, sărută chi
pul mic. Erâ împăcat cu ceeace se'ntâmplase 
şi se cobora fericit. 

Se strânseră împrejurul focului şi statură de 
vorbă — mama şi fetele tot cu lucrul. Bob le 
povesti despre neobişnuita bunătate a nepotu
lui domnului Scrooge, pe care nu-1 văzuse de 
cât odată, şi care, întâlnindu-1 pe stradă în 
ziua aceea, şi văzând câ părea puţin — numai 
puţin abătut, ştiţi—zise Bob, întrebă ce s'a'n-
tâmplat de este întristat. „Şi atunci, zise Bob, 
căci trebue să ştii că e omul cel mai plăcut 
la vorbă, i-am spus. „îmi pare foarte rău, dom
nule Cratchit", zise el „şi-mi pare foarte rău 
pentru buna dumitale soţie". Şi fiindcă veni 
vorba, de unde ştie el aceasta, nu 'nţeleg". 

„Ce să ştie, dragul meu?" 
„Că eşti o femee bună", răspunse Bob. 
„Oricine ştie aceasta!" zise Peter. 
„Foarte bine, copilul meu!" strigă Bob. „Nă-

dăjduesc că toţi ştiu. „îmi pare rău din inimă" 
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zise el „pentru buna dumitale soţie. Dacă-ţi 
pot face vre-un serviciu oarecare", zise el, 
dându-mi cartea lui de vizită „iată adresa mea. 
Te rog vino la mine". „Acum, nu e vorba, 
zise Bob, de ceeace ar putea să facă pentru 
noi dar bunătatea lui era încântătoare. Părea 
în adevăr că ar fi cunoscut pe micul nostru 
Tiny Tim şi că simţea împreună cu noi". 

„Sunt sigură că are un suflet bun!" zise 
doamna Cratchit. 

„Ai fi şi mai sigură, draga mea" răspunse 
Bob „dacă l'ai vedea şi ai vorbi cu el. Nu 
ni'aş mira de loc, luaţi sama ce spun, dacă 
ar găsi un loc mai bun pentru Peter". 

„Auzi, Peter" zise doamna Cratchit. 
„Şi pe urmă" strigă una dintre fete „Peter 

se va însura cu cineva şi va deschide o pră
vălie pe socoteala lui". 

„Ia, taci din gură, tu ! " zise Peter făcând o 
schimă. 

„Tot ce se poate" zise Bob „într'o bună zi, 
deşi mai este vreme până atunci, draga mea. 
Dar ori cum şi ori când ne vom despărţi, sunt 
sigur, că nici unul dintre noi nu va uită pe 
bietul Tiny Tim, sau această primă despărţire 
care a avut loc între noi. Vom uita? 

„Nici odată, tată!" strigară toţi. 
„Şi ştiu" zise Bob, „ştiu dragii mei, că adu-

cându-ne aminte cât de răbdător şi de blând 
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era—deşi nu eră decât un copil mic, mic—nu 
ne vom certă uşor între noi, uitând astfel pe 
Tiny Tim". 

„Nu, tată, nici odată!" strigară iar toţi. 
„Sunt foarte fericit" zise micul Bob; „sunt 

foarte fericit!" 
Doamna Cratchit îl sărută, fetele lui îl să

rutară, cei doi mici Cratchit îl sărutară, iar el 
şi Peter îşi strânseră, mâna. Spirit al lui Tiny i 
Tim, suflul tău copilăresc erâ dela dumnezeu ! 

„Fantomă, zise Scrooge, ceva îmi spune că 
clipa despărţirei noastre e aproape. Ştiu că e 
aşâ dar nu ştiu cum va fi. Spune-mi cine 
erâ acel pe care l'am văzut zăcând mort?" 

Spiritul Crăciunurilor viitoare îl duse, 'ca mai 
'nainte—deşi în altă vreme, după cât gândi 
Scrooge: în adevăr în vederile aceste din urmă 
nu părea să fie nici o_ ordine afară de aceea 
că toate aveau să fie în viitor—în locul de a-
dunare al oamenilor de afaceri, dar nu-i arată 
chipul lui însuşi. In adevăr Spiritul nu se opri 
nicăeri ci merse drept înainte, ca şi când mer
gea drept spre ţelul tocmai dorit, până când 
fu rugat de Scrooge să se oprească o clipă. 

„Curtea aceasta" zise Scrooge „prin care 
trecem acuma grăbiţi este locul unde îmi am 
şi mi-am avut multă vreme ocupaţiile mele zil
nice. Văd casa. Arată-mi ce-am să fiu în viitor". 
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Spiritul se opri; mâna erâ îndreptată în altă 
parte. 

„Casa e dincolo" zise Scrooge. „De ce arăţi 
în altă parte. 

Degetul neînduplecat nu suferi nici o schim
bare. 

Scrooge grăbi spre fereastra biuroului său şi 
privi înăuntru. Erâ tot un biurou dar nu al lui. 
Mobilele nu erau aceleaş, şi chipul din fotoliu 
nu erâ al lui. Fantoma arăta ca şi înainte. 

Se 'ntoarse lângă ea din nou şi mirându-se 
unde şi de ce s'o fi dus el însuşi, îl întovă
răşi până ajunseră la o poartă de fer. Se opri 
să se uite 'mprejur înainte de a intră. 

Un cimitir. Aşâ dar, aici zăcea sub pământ, 
nenorocitul al cărui nume avea să-1 afle acum. 
Erâ un loc numai bun pentru el. Strâns între 
case; năpădit de erburi şi buruene, înflorirea 
morţei plantelor nu a vieţei; îmbâcsit cu prea 
multe morminte; gras de prea multă saturare. 
Halal loc ! 

Spiritul stătea în mijlocul mormintelor şi arăta 
în jos spre unul din ele. 

Scrooge se apropie de el tremurând. Fantoma 
erâ tot cum fusese dar lui Scrooge îi fu teamă 
că vede un înţeles nou în chipul ei impunător. 

„înainte de a mă apropia de acea piatră,spre 
care arăţi" zise Scrooge „răspunde-mi la o în
trebare. Sunt acestea umbrele lucrurilor care vor 
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fi sau sunt umbrele lucrurilor care numai Ar 
Putea să fie?" 

Spiritul arătă mai departe în jos spre mor
mântul lângă care stătea. „Drumul bătut de oa
meni obişnueşte să arate de departe umbrele 
unor sfârşituri, la care trebue să ducă, dacă oa
menii stăruesc în ele, zise Scrooge, „Dar dacă 
drumul se abate de la ele, sfârşiturile se schimbă. 

Spune-mi că este aşa şi cu ceea ce-mi arăţi!" 
Spiritul eră nemişcat ca şi până atunci. 
Scrooge se târâ spre el, tremurând; şi ur

mând îndreptarea degetului, citi pe piatra mor
mântului părăsit propriul său nume. Ebenezer 
Scrooge. 

„Eu sunt omul care zăcea în pat?" strigă 
el, în genunchi. 

Degetul se 'ndreptă de la mormânt spre el 
şi iar înapoi. 

„Nu, Spirite, 1 O, n u ! n u ! " 
Degetul arătă tot într'acolo. 
„Spirite!" strigă Scrooge, apucându-1 strâns 

de haină, „ascultă-mă! Nu mai sunt omul cel 
de mai înnainte. Nu vreau să fiu omul care 
trebuia să fiu dacă nu era această întâlnire. De 
ce-mi mai arăţi aceste dacă nu mai este nici o 
nădejde pentru mine?" 

Pentru prima oară mâna pălii că se mişcă. 
„Bunule Spirit, urmă Scrooge, căzând la pă

mânt înaintea lui," firea ta mijloceşte pentru 
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mine şi are miiă de mine. Spune-mi că mai pot 
încă schimba printr'o viaţă schimbată, umbrele 
aceste pe care mi le-ai arătat\" 

Mâna cea bună tremură. 
„Am să cinstesc Crăciunul în inima mea şi 

am să încerc să i ţiu tot anul. Am să trăesc în 
Trecut, în Prezent şi în Viitor. Spiritele a toate 
trei vor prospera în inima mea. Nu vreau să 
închid inima mea pentru lecţiile date de ele. 

Oh, spune-mi că pot şterge scrisul de pe 
această piatră 1" 

In groaza lui prinse mâna Spiritului. Mâna 
cercă să se libereze; dar Scrooge era puternic 
în rugămintea lui, şi o ţinu. Spiritul, şi'mai pu
ternic, îl respinse. 

Pe când ridica mâinile într'o ultimă rugă 
pentru schimbarea soartei lui văzu o schimbare 
în îmbrăcămintea fi acoperirea capului fantomei. 
Fantoma se strânse, se ghemui şi dispăru pre-
făcându-se într'o coloană de pat. 

S f â r ş i t u l . 

Da ! şi coloana erâ chiar a patului său. Patul 
erâ chiar al lui, odaea erâ chiar odaea lui. Şi 
ceea ce era mar bine şi mai fericit de cât toate, 
Timpul ce-i stătea înainte era al lui ca să se 
pocăiască. 

„Am să trăesc în Trecut, Prezent şi Viitor!" 
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repetă Scrooge dându-se jos din pat. „Spiritele 
a toate trei vor prospera în inima mea. O, Jacob 
Marley! Cerul şi Crăciunul de faţă fie lăudaţi 
pentru aceasta! O spun în genunchi, bătrâne 
Marley — în genunchi !" 

Era aşa de însufleţit şi de încălzit de gân
durile lui bune, în cât glasul lui stins abia 
răspundea la chemarea sa. Suspinase tare în 
lupta lui cu Spiritul şi obrazul îi era ud de 
lacrămi. 

„Nu sunt smulse" strigă Scrooge, „strângând 
grămadă în braţe una din perdelele patului; 
„nu sunt smulse, cu infcle cu tot. Sunt aici; eu 
sunt aici ; umbrele lucrurilor care ar fi putut fi 
pot să se risipească. Se vor risipi. Ştiu că se 
vor risipii" 

In toată vremea asta mâţele lui harnice îşi 
făceau de lucru cu hainele, întorcându-le şi pe 
faţă şi pe dos, trăgându-le cu susul în jos, 
smucindu-le, punându-le unde nu trebuia, fă-
cându-le părtaşe la tot soiul de extravaganţe. 

„Nu ştiu ce să fac!" strigă Scrooge râzând 
şi plângând totodată şi prefăcându-se într'un 
perfect Laocoon1) cu ciorapii. „Sunt uşor ca c? 
pană-, sunt fericit ca un înger, sunt vesel ca un 
şcolar, sunt zăpăcit ca un om beat. 

1. Celebra statue în care Laocoon e încolăcit de 
şerpi. 
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Crăciun vesel tuturora! An Nou fericit lume! 
întregi. Haide! H o p ! HaideJ" 

Sărise într'un picior până 'n odaea de şedere, 
şi acum stătea acolo abia răsuflând. 

„Iată tigăiţa cu supa de orz!", strigă Scrooge, 
pornind din nou şi mergând în jurul sobei. 
„Iată uşa pe care a intrat spiritul Iul Iacob 
Marley! Iată colţul unde şedea spiritul Crăciu
nului Prezent 1 Iată fereastra prin care am văzut 
spiritele rătăcitoare. Totul e adevărat, totul s'a 
întâmplat!. Ha, ha, ha I" 

Cu adevărat, pentru un om care uitase de
prinderea atâţia ani, era un râs splendid, un 
râs măreţ- Tatăl unui lung, lung şir de râsete 
strălucite. 

„Nu ştiu ce zi a lunei este!" zise Scrooge. 
„Nu ştiu cât timp am fost printre Spirite. Nu 
ştiu nimic. Sunt un copil adevărat. Nu-i nimic. 
Nu-mi pasă. Mi-ar plăcea să tiu un copil. Hoho I 
Haide 1 Hop I" 

Fu oprit în bucuria lui de către clopotele bi
sericilor care sunau cele mai vesele sunete din 
câte auzise în viaţa lui. Cling, clang, ciocane, 
ling, dong, clopote 1 Clopote, ding, dong, cio
cane, clang, cling! O, strălucit, strălucit!" 

Alergând la fereastră, o deschise, şi scoase 
capul afară. Nici pic de ceaţă, nici pic de ne
gură; frig limpede, luminos, vesel, pişcător; 
un frig de acele care cântă ca să joace sângele ; 
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lumină de soare aurie; cer dumnezeesc; aer 
curat, dulce ; clopote vesele. Oh, strălucit, stră
lucit 1 

,Ce e astăzi?" strigă Scrooge către un băet 
de jos în haine de Duminică care se oprise 
poate ca să se uite la el. 

„Ce?" răspunse băeatul mirându-se din toate 
puterile lui. 

„Ce este astăzi, drăguţule?" zise Scrooge. 
„Astăzi!" răspunse bâetul. „Crăciunul!" 
„E Crăciunul!" zise Sorooge către sine in 

suşi. „Nu l'am scăpat. Spiritele au făcut totu 
într'o noapte. Ei pot face tot ce le place. Ne 
greşit că pot. Negreşit că pot. Hei, drăguţă 1' 

„Hei !" răspunse băetul. 
„Ştii unde este negustorul de pasări, în strad 

de-a doua, la colţ?" întrebă Scrooge. > 
„Mai întrebi ?" răspunse băetul. 
„Ce băet deştept!" zise Scrooge. „Un băe 

remarcabil 1 Nu ştii dacă au vândut curcani 
de reclamă care erâ atârnat acolo ? Nu curcani 
cel mic — curcanul cel mare ?" 

„Care, cel cât mine?" răspunse băetul. 
„Ce băet plăcut! zise Scrooge. E o plăcer 

să stai cu el de vorbă. Da, drăguţă!" 
„E încă acolo atârnat", răspunse băetul. 
„E tot acolo?" zise Scrooge. „Dute ş; 

cumpără". 
„Poznaşule!" zise băetul. 



Un poem de Crăciun 131 

„Nu, nu", zise Scrooge. „Vorbesc serios. 
Du-te şl-1 cumpără, şi spune să-1 aducă aici, să 
le spun unde să-1 ducă. Vino înnapoi cu omul 
şi-ţi dau un şiling. Dacă te întorci cu el în mai 
puţin de un minut, îţi dau o jumătate de co
roană 1° 

Băetul plecă ca o săgeată Ar fi trebuit să 
aibă mână tare la arc acel ce ar fi putut trimite 
o săgeată pe jumătate aşa de iute ca băetul. 

„Am să-1 trimet lui Bob Cratchit", murmură 
Scrooge, frecându-şi mâinile şi isbucnind în râs. 

„Să nu ştie cinei trimefe. E de de două ori 
cât Tiny Tim. Joe Miller n'a făcut niciodată o 
glumă ca aceasta, de a trimite curcanul la Bob 
Cratchit!" 

Mâna cu care scrise adresa nu fu sigură, dar 
de scris o scrise, cum putu, şi se dădu jos să des-
chi iă uşa dela stradă, gata pentru venirea omului 
de la negustorul de pasări. Cum stătea acolo, 
aşteptându-i venirea, ciocanul dela uşă îi atrase 
privirea. 

„Am să-1 iubesc cât voi trăi " strigă Scrooge, 
netezindu-1 cu mâna. 

„înainte mai nu-1 priveam. Ce expresie de 
treabă are ! E un ciocan minunat I Iată curcanul ! 
Hei! Hop! Cum îţi merge? Crăciun vesel!" 
Ce mai curcan ! Nu-ţi venea să crezi că a putut 
să stea pe picioare pasărea aceasta. Le-ar fi 
frânt într'o clipă, ca pe nişte beţe de ceară roşie. 
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„E cu neputinţă să ducă cineva sarcina aceasta 
până la Camden Town", zise Scrooge. „Trebue 
să iai o trăsură". 

Râsul cu sare spuse acestea, râsul cu care 
plăti trăsura, şi râsul cu care dădu răsplata băe-
tului, fu întrecut numai de râsul cu care se aşeză 
jos fără răsuflare în fotoliu, şi râse până ce-i 
dădură lacrimile. 

Nu eră uşor lucru să se radă, căci mâna îi 
tremura tare; şi rasul cere băgare de seamă, 
chiar dacă nu joci pe când te razi. Dar chiar 
de şi-ar fi tăiat vârful nasului, şi ar pus o bu
cată de plasture, şi ar fi fost mulţumit. 

Se îmbrăcă „cu ce avea .mai bun" şi la urmă 
eşl pe stradă. In momentul acela oamenii treceau, 
cum îl văzuse cu Spiritul Crăciunului Prezent 
şi plimbându-se cu mâinile la spate, Scrooge 
privea pe fiecare cu un zâmbet încântat. Avea 
o înfăţişare aşâ de plăcută, într'un cuvânt, în 
cât trei sau patru inşi bine dispuşi, ziseră „Bună 
dimineaţa, domnule! Crăciun vesel!" Şi Scrooge 
spuse după aceea că din toate sunetele vesele 
pe care le-a auzit, acelea au fost cele mai vesele 
pentru urechea lui. 

Nu mersese mult, când văzu venind spre el 
pe domnul cel cu înfăţişarea frumoasă care in
trase în biroul lui ziua trecută şi zisese „Scrooge 
şi Marley, cred?" Simţi ca un junghi prin inimă 
gândindu-se cum se va uită domnul acela bătrân 
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când se vor întâlni; dar ştia ce cărare îl stă 
drept înainte şi porni pe dânsa. 

„Dragă domnule", zise Scrooge, grăbind pasul 
şi apucând pe domnul cel bătrân de amândouă 
mâinile, cum îţi merge! Nădăjduesc că ai avut 
izbândă eri. Erâ foarte frumos din partea du-
mitale. Crăciun vesel, domnule !" 

„Domnul Scrooge?" 
„Da", zise Scrooge, „Acesta este numele meu 

şi mă tem că nu e plăcut pentru dumneata. 
Dă-mi voe să-tj cer ertare. Şi vrai să fii aşâ de 
bun" — aici Scrooge îi şopti la ureche. 

„Doamne!" strigă domnul, ca şi cum i-ar fi 
luHt răsuflarea. „Dragă domnule Scrooge, vor
beşti serios ?" 

„Dacă eşti aşâ de bun", zise Scrooge. „Nici 
o pară mai puţin. O mulţime de rămăşiţe din 
urmă sunt cuprinse în suma aceasta, te asigur. 
Vrei să-mi faci plăcerea aceasta?" 

„Dragă domnule", zise cellalt, scutuiându-
mâna, nu ştiu ce să zic, atâta marini — " 

„Nu mai zice nimic, te rog", răspunse Scrooge. 
„Vino pe la mine. Vii să mă vezi?" 

„Viu !„ strigă domnul cel bătrân. Şi se vedea 
bine că avea de gând sa vie. 

„Mulţumesc", zise Scrooge. Iţi mulţumesc de 
o sută de ori. Dumnezeu să te binecuvinteze !" 

Se duse la biserică şi se plimbă pe străzi, 
şi privi la oamenii cari treceau grăbiţi încoace 
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şi încolo şi netezi copiii pe cap, şi întrebă pe 
cerşetori, şi privi în jos în bucătăriile caselor 
şi în sus pe ferestre ; şi găsi că toate puteau 
să-i facă plăcere. Nu visase niciodată că vreo 
plimbare — că vreun lucru oarecare — ar putea 
să-i deâ atâta fericire. După amiază îşi îndreptă 
paşii spre casa nepotului său. 

Trecu pe dinaintea uşei de zece ori înainte 
de a avea curajul să urce treptele şi să bată. 
Dar îşi luă curaj şi o făcu. 

„E acasă stăpânul, drăguţă?" zise Scrooge 
fetei. „Drăguţă fată'! Foarte drăguţă!" 

„Da, domnule". 
„Unde este. drăguţă ?" zise Scrooge. 
„Este în odaea de mâncare, domnule, cu cu

coana. Să vă conduc sus. dacă îmi daţi voe". 
„Mulţumesc. Mă cunoaşte", zise Scrooge cu 

mâna pe clanţa odăei de mâncare. „Am să intru 
sici, drăguţă". 

împinse clanţa binişor şi băgă capul pe uşe. 
Se uitau la misă (care erâ întinsă ca pentru 
mare sărbătoare); căci gospodinele acestea tinere 
sunt foarte înţepate asupra acestor puncte şi le 
place să vadă că totul este cum trebue. 

„Fred !" zise Scrooge. 
D-nmne, cum mai tresări nepoata lui prin 

alianţă ! 
Scrooge uitase, în clipa aceea, cum o vă-
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zuse şezând în colţ cu scăunaşul sub picioare, 
altfel n'ar fi făcut aşâ cu nici un preţ. 

„Doamne iartâ-mă!" strigă Fred „cine e acolo?" 
„Eu sunt. Unchiul tău Scrooge. Am venit 

la masă. Mă primeşti, Fred?" 
Să-1 primească! Noroc că nu i-a scos bra

ţul din umăr scuturându-i-1. 
In cinci minute fu ca acasă. Nimic nu pu

tea fi mai cordial. Nepoata lui fu la fel. Tot 
aşâ făcu şi Topper când veni şi el. Aşâ făcu 
sora cea durdulie când veni şi ea. Aşâ făcură 
toţi când veniră şi ei. Petrecere minunată, jo
curi minunate, fericire mi-nu-na-tă! 

Dar a doua zi fu de vreme la biiou. O, fu 
de vreme! Numai de-ar putea fi cel dintâi să 
prindă pe Bob în întârziere 1 Aceasta-i eră do
rinţa. Şi fu cel dintâi; da, fu 1 Ceasul bătu 
nouă. Nici urmă de Bob. Nouă şi un sfert. 
Bob nicăeri. Veni cu optsprezece minute 'n 
capăt mai târziu. Scrooge şedea cu uşa larg 
deschisă, ca sâ-1 poată vedea intrând în cisternă. 

Bob scoase pălăria înainte de a deschide 
uşa; şalul dela gât deasemenea. Cât te-ai 
şterge la un ochi tu cocoţat pe scaunul lui de 
birou scârţâind cu peniţa de-ai fi crezut ca 
vrea să prindă dm urmă ora nouă. 

„Hei! mormăi Scrooge cu glasul lui obiş
nuit, prefâcându-se cât putu mai bine. 

„Ce'nsemnează venirea la ora aceasta?* 
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„îmi pare foarte rău, domnule" zise Bob. 
„Am întârziat". 

„Asa? Ai întârziat?" repetă Scrooge. „Da; 
aşa cred şi eu. Vino puţin încoace te rog". 

„Numai odată pe an se'ntâmplă" se apără 
Bob, eşind din cisternă. ^Nu se va mai re
peta. M'am veselit şi ea eri, domnule". 

„Ascultă să-ţi spun ceva, prietene" zise 
Scrooge „n'am de gând să mai îndur aşâ ceva. 
Şi de-aceea, urmă Scrooge sărind de pe scau
nul lui şi dându-i lui Bob o lovitură. aşâ de 
sdravănă în pântece, încât Bob ajunse clăti-
nându-se până în cisternă — „şi de aceea îţi 
măresc leafa!" 

Bob se cutremură şi se dădu mai aproape 
de rigla de liniat. Un moment îi trecu prin 
minte gândul de a-i da una 'n cap lui "Scrooge 
cu linia şi de a striga la oamenii din curte ce
rând ajutor şi o cămaşe de forţa. 

„Crăciun vesel Bob!" zise Scrooge, cu o 
seriositate care nu putea fi înţeleasă greşit bă-
tându-1 pe spate. „Un Crăciun mai vesel de 
cat ţi-am făcut mulţi ani, sărmane băeat 1 Am 
să-ţi măresc leafa şi voi cercă să ajut familia 
ta cea silitoare şi vom discuta afacerile tale 
chiar azi după amiază lângă un bol de punş 
aburitor Bob! Fă focurile şi cumpără un căuş 
nou pentru cărbuni înainte de a scrie mai de
parte măcar un i, Bob Cratchit!". 
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Scrooge fu încă mai bun decât făgăduise» 
Făcu tot şi încă multe, multe pe deasupra ;. 

iar pentru Tiny Tim care nu muri, îu un al 
doilea părinte. Se făcu un prieten tot atât de 
bun pe cât se făcu de bun stăpân, şi un om 
tot atât de bun cât văzuse bătrâna City sau 
vre-un alt bătrân oraş sau orăşel în lumea asta. 
Unii râseră văzându-1 aşa schimbat. Dar el îi 
lăsă să râdă şi nu se sinchisi de râsul lor; 
căci era destul de cuminte încât să ştie că 
nici un lucru bun nu s'a făcut vreodată pe acest 
glob care să nu fi iscat la început râsul u-
nora; şi ştiind că aceştia trebue să fie orbi în-
tr'un fel sau altfel socoti că e mai bine să-şi 
încreţească ochii râzând decât să capete boala 
într'o formă mai puţin atrăgătoare. 

El însuşi râdea în inima lui, şi asta-i erâ 
deajuns. 

Nu mai avu legături cu Spiritele ci trăi după 
Principiul Abstinenţei. Totale deapururi după 
aceea; şi totdeauna oamenii spuseră despre el 
că ştie cum să ţie Crăciunul, dacă cineva se 
poate lăudă că are această ştiinţă. Dea Dum
nezeu să se poată spune acest lucru cu ade
vărat şi despre noi toţi! Şi aşâ, după cum zi
cea Tiny Tim, dumnezeu să ne binecuvinteze 
pe toţi! 
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