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PARTEA INTAI 

Umbra Iul Marley 

murise — ca să începem dela 
n privinţa aceasta nu mai In
ez îndoială ; actul morţii sale 

mnat de popă, de dascăl, de 
ie însoţitorii dricului. Scrooge ') 
e şi el, şi Humele lui Scrooge 
•mătură cu vază la Bursă, pe 

şte Scruj. 
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orce hârtie l-ar fi pus. Cum am zis c 
bătrânul Marley murise, murise d 
binele. 

Scrooge ştia că Marley murise? F 
îndoială că ştia. Gum s'ar putea sa 
fi ştiut? Scrooge şi Marley fuseseră 
varăşi ani îndelungaţi. Scrooge era 
cui îndeplinitor al voinţelor lui Mai 
unicul său epitrop, unicul său moşten 
unicul său prieten, unicul om CÎ 
purta doliul. Această moarte totuş 
doborîse întratât pe Scrooge încâ 
nu-şi arate dibăcia negustorească ] 
şi în ziua înmormântărei: — el o c 
flnţi prin încheierea unei [afaceri 
nunate. 

Repet dar că Marley murise, şi < 
pet fiindcă fără acest punct de ple 
bine înţeles de toţi, povestirea mea 
oferi nimic neobişnuit. Dacă n'a 
pe deplin convinşi, că tatăl lui H; 
e mort când începe piesa, nu am 
loc surprinşi, văzând pe Ţrăpo; 
ai Danemarcei plimbându-se n 
zidurile capitalei sale, 
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Scrooge nu şterse numele bătrânul vii 
irleyde pe firmă. Acest nume râmase 
îme îndelungată pe ea, deasupra uşei 
atoarului: «Scrooge şi Marley». Semnă-
'a obicinuită a casei era Scrooge .si 
l r % - Cei cari aveau daraveri cu 
rooge pentru întâia oară, îl numeau 
nd Scrooge când Marley, dar el răs-
ndea la amândouă numele: ii era tot 
a. 
Ah! ce cumătru hain era şi Scrooge 
ta. Lacom, sgârcit şi în stare să 
)arcă şi ultima picălură de sânge din-
unorn; o inimă de piatră; un bătrân 
-cătos, viclean, tăcut şi închis în sine 

o stridie în coaja ei. Răceala din i-
ma sa împietrită, fîgura-i bătrână, as-
ţita,nasu-i ascuţit, îi sbârcea fruntea, 
făcea mersul ţeapăn, îi împrejmuia 
hii cu un cerc roşu, îi învineţea bu
le subţiri şi % înăspria glasul. Un cerc 

ghiaţă înconjura capul, sprâncenele 
barba lui scurtă. El purta veşnic tem-

•iratura-i rece; în zilele lui cuptor fă-
a să îngheţe contoarul, iar în zilei* 
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de Crăciun nu-1 încălzea nici măcar cu 
un grad. 

Frigul şi căldura de afară aveau o j 
slabă înrâurire asupra lui Scrooge. Nici 
o căldură nu putea să-1 încălzească, nici 
un ger să-1 facă să degere; nici un vânt 
nu era mai aspru de cât dânsul. Vre
mea rea nu avea de ce să-1 pismuiască. 
Ploaia, zăpada sau grindina cea mai 

- rea, puteau într'o singură privinţă să ss 
mândrească că erau mai bune de cât 
dânsul: uneori ele se arătau generoase 
în daruri, lucru ce nu se întâmpla nici 
odată lui Scrooge. 

Nimeni nu-1 oprea m drum, ca să-1 
întrebe bucuros: «Scumpul meu Scrooge, 
ce mai faci? când vii să raa vezi?» Nici 
un cerşetor nu îndrăznea să-i ceară dfi 
pomană, nici un copil nu-1 întreba C 
oră este; nici odată vreun trecător băr
bat sau femee, nu 1-a rugat să-i ai 
drumul. Până şi cânii orbilor păreau a-1 

cunoaşte, şi trăgeau pe stăpânii loi 
dreapta sau la stânga, pentru a nu d» 
ochii cu el, dând din coadă şi voiA? 
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parcă a zice: «De căt o privire rea mai 
bine nimic, sărmane orb!». 
^ Dar ce-i păsa lui Scrooge? tocmai a-
eeasta dorea şi el: să treacă nesupărat 
pe căile îmbulzite ale vieţii, şi să zică 
necărui sentiment omenesc: «departede 
mine» 1 lată ce-i plăcea lui Scrooge. 

, r'una din zile..., cea mai bună din 
zilele anului, în ajunul crăciunului..., bă
trânul Scrooge şedea ocupat în biuroul 
sau: Afară era ger tăios şi ceală. Înă
untru Scrooge putea să audă în uliţă lu
mea mergând încoace şi încolo, respi
r a ^cu sgomot, frecându-şi manile şi 
izbind trotuarul cu picioarele spre a le 
încălzi. Ceasornicele mahalalei bătuseră 
d'abea trei şi, totuş era aproape noapte; 
di'altminteri toată ziua fusese întuneric 
Şi prin terestrele prăvăliilor se vedeau 
lumânări aprinse, ce semănau a pete 
roş", m aerul des şi mohorît. Ceaţa pă-
nund.-a înăuntru prin toate crăpăturile 
Ş pe fiecare gaură, a broaştii. Era aşa 

e U e a s a - c ă deşi uliţa era una din cele 
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mai înguste, casele de peste drum 
mai vedeau, de cât ca nişte umbr 

Uşa biroului lui Scrooge sta des 
pentru ca aceasta sa poată supra\ 
contabilul său, care, înt'run fel de 
întunecoasă, copia la scrisori. S( 
avi'a un foc foarte mic; iarjfocul < 
'jilului era aşa de mic, că păr 
singur cărbune. Şi-apoi, nici nu 
să-1 înteţească, fiindcă Scrooge ţin 
tia cu cărbuni lângă dânsul; de c 
contabilul venea cu cleştele în mâ 
să ia un cărbune, stăpânul ţipa c 
fi siliţi să se despartă. Atunci con 
îşi învelea gâtul cât putea mai b 
basma şi se trudea să se încălze* 
lumânare; ceea ce, din nenoroc 
isbutea, căci nu avea destulă imaj 
pentru aceasta. 

— Crăciun vesel unchiule! D-ze 
dea sănătate! strigă un glas cub 

Era glasul nepotului lui Scroog 
intrase pe neaşteptate, aşa că 
aceasta fu prima veste a prezent i 

— Ei aşi! răspunse Scrooge, pr< -
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Nepotul lui Scrooge se încălzise aşa 
de tare în fuga sa, pe acea vreme fri
guroasă şi plină de ceaţă, că obrazul 
îi era aprins de roşeaţă, cu atât mai 
vârtos că şi coloarea lui era di? xfire 
cam roşie. Ochii îi scânfeiau şi respi

rarea i se uşura printr'un rotocol de 
aburi. 

-Crăciunul o prostie, unchiule! strigă 
nepotul; de s i g u r că n'ai vrut să zici 
asta! 

v ~ M B ^ d a ' r e P l i c ă Scrooge; Crăciun 
yese ! Da de unde şi până unde să fie 
vese le i sărac lipit! 
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— Aida de! zise nepotul. Dar d-ta cu 
ce drept eşti trist? do unde şi până unde 
să fii posomorât? Eşti destul de bogat! 

- Scrooge, neştiind ce să răspunză 
numaidecât, repetă: «Ei aş i ! !»ş ia-
daose: «Prostie!». 

— Nu fii rău dispus, unchiule, zise ne
potul. 

— Cum să nu fiu, zise bătrânul, când 
trăesc într'o lume de nebuni ca tine? 
Crăciun vesel! Dracul să-1 ia Crăciunul 
tău vesel! CeeCrăciunul, dacă nu o vre
me când ai plăti de făcut şi n'ai bani, 
i) vreme când te găseşti cu un an mai 
bătrân si nici .măcar c'un ceas mai 
bogat; o vreme când, încheind bilanţul 
afacerilor, vezi apăsând pe tine douăspre
zece luni de deficit,? Dacă aşi fi eu ceva 
sfârşi Scrooge mânios, orce gogman care 
ar veni să-mi ureze un Crăciun vesel, l-aşi 
da pe gârlă sau l-aşi spânzura de cuiul 
ăsta! 

— Unchiule! zise nepotul rugător. 
— Nepoate, răspunse unchiul cu as

prime, petrece-ţi Crăciunul cum ţi-o plă-
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cea, şi lasă-mă pe mine să-1 petrec cum 
mi-o plăcea mie. 

— Să-1 petreci unchiule, dar d-ta nu-1 
petreci! 

— Las'să nu-1 petrec! zise Scrooge 
mânios; iar d-ta să ai parte de un Cră
ciun vesel! Ţi-a şi adus noroc întotdea
una Crăciunul, nu e aşa? 

— Sunt unele lucruri din care aşi fl 
putut trage folos, dar cari, ,ce-i drept, 
nu mi-au adus nici unul, răspunsese ne
potul; între acestea e şi Crăciunul. Şi 
cu toate acestea, Crăciunul, — lăsând 
la o parte respectul ce datorim nume
lui său sfânt şi originei sale sfinte — a 
fost în totdeauna pentru mine cel puţin, 
un timp de fericire, de bună voinţă, de' 
ertare şi de milă, singurul timp pe care 
îl ştiu în tot lungul calendar al anului, 
când bărbaţi şi femei, într'un singur 
gând, pare că îşi deschid inimile şi cu
getă la sărmanii oameni de des-ubtul 
lor, Jca la nişte tovarăşi de drum din 

da aceasta în cealaltă, cum suntem 
r'adevăr, iar nu o altă rasă de făp-
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turi, cu scopuri diferite. Şi iată, unchiule, 
de ce cred că Crăciunul, deşi nu mi-a 
adus vreodată un' ban în pungă, mi-a 

Crăciun vesel, unchiule 1 (pag- 10). 
făcut bine şi îmi va face bine, şi zic: 
«fit, 'numele său binecuvântat!». 

Contabilul, din cuibul său. aplaudn 
rără voe la această încheiere; dar bă-
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gând imediat de seamă că i-a scăpat o 
neprevedere, so prefăcu că sgândăre fo
cul şi îi stinse ultima scântee. 

— Să mai aud eşind o singură vorbă 
din gura d-tale, îi zise Scrooge, şi îţi vei 
petrece Crăciunul fără slujbă! —Eşti un 
orator elocuent, nepoate, zise el întor-
cându-se spre acesta, mă mir că nu te 
faci deputat. 

— Aide, unchiule, nu te supăra; pof
tim mâine la noi la masă. 

Scrooge răspunse că ar vria mai bine 
sa-1 vază la dracu, şi asta o spuse fără 
nici o teamă sau jenă. 

— Dar de ce unchiule, zise nepotul, 
de ce? 

— De ce te-ai însurat? întreabă Scrooge. 
— Fiindcă eram îndrăgostit. 

- Fiindcă erai îndrăgostit, mormăi 
Scrooge, ca şi cum ar fi auzit ceva şi 
mai de râs de cât «Crăciun vesel». Bună 
seara, nepoate! 

- D a r bine, unchiule, nu veneai nici
odată la mine, nici înaintea căsătoriei 
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mele. De ce zici că din pricina acea 
nu vrei să vii nici acumţ^ 

— Bună seară, nepoatei 
— Nu 'ţi cer nimic, unchiule, nu vreau 

nimic dela d-ta. de ce să nu rămânem 
prieteni? 

— Bună seara. 
— îmi pare foarte rău, unchiule, că 

te găsesc aşa de încăpăţînat în refuzul 
d-tale. N'am avut împreună nici o ceartă, 
a cărei vină s'o port eu; dacă am ve
nit la d-ta, am făcut-o în cinstea Cră
ciunului; eu ţiu să păstrez până la sfâr
şit veselia mea de Crăciun; de ac 
unchiule îţi urez şi d-lale o petrecerii 
bună de Crăciun. 

— Bună seară. 
— Şi la mulţi ani! 
— Bună seară, repetă Scrooge. 
Nepotul eşi fără un cuvânt de dojana; 

se opri în chilia de alături spre a face 
urări de Crăciun şi de an»> nou conta
bilului lui Scrooge, care mai puţin rece 
de cât acesta, cu toate că focul i se 
stinsese, i le întoarse cu multă căJdc 



- Poftim şi altul acum ! murmură 
Scrooge, care, auzise acest schimb de 
cuvinte calde. Contabilul meu cu 15 şi
lingi pe săptămână cu femee şi copii, 
vorbeşte de Crăciun vesel. Sunt buni de 
dus la balamuc oamenii ăştia.! 

însoţind pe nepotul lui Scrooge până 
la uşă, contabilul introduse alte doua 
persoane. Erau doi domni cu înfăţişare 
serioasă şi plăcută. Ei se opriră cu ca
pul descoperit în biuroul lui Scrooge, 
ţinând în mâni registre şi hârtii. 

— Scrooge şi Marley, dacă nu mă în
şel? întreabă unul din domni, uitându-se 
pe o listă, după ce salutase. Cu cine am 
onoarea de a vorbi, cu d. Scrooge sau 
cu d. Marley? 

— Marley a murit acum şapte ani, 
răspunse Scrooge; tocmai şapte ani se 
împlinesc astăzi de când a murit. 

— Nu ne îndoim că dărnicia sa e 
bine urmată de tovarăşul care trăeşte, 
zise domnul întinzând o listă de sub
scripţie. 

Da, avea chiar dreptate, unu! 
4S029.»Bibl. p. toţi • 

«3 X 
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şi celalt: la cuvântul plin de înţeles «dăr
nicie», Scrooge îşi încruntă fruntea .şi 
dădu din cap. 

— Cu prieljul anului nou, care vine 
domnule Scrooge, zise domnul cel cu 
lista luând un condei, e bine să ne gân
dim puţin la cei săraci şi nenorociţi; 
ei suferă mult în momentele acestea. 
Mii şi mii duc o lipsă îngrozitoare, da 
domnule, sute de mii zac pe drumuri. 

— Dar închisori nu's? întreabă Scrooge. 
— închisori! o da! şi încă prea multe, 

zise domnul lăsând să-i cază condeiul 
din mână. 

— Dar casele de muncă silită, pe care 
la numiţi «Uniuni», nufuncţioeazăoare? 

— Ba da, înlr'una, da răspunse cel
alt domn, dar ar fi mai bine să nu func
ţioneze. 

— Dar legile în potriva săracilor sunt 
oare în fiinţă? 

— Oh! prea mult încă, domnule. 
— Cu atât mai bine, mă speriasem: 

când am auzit primele d-voastră cuvinte 
mă temeam, zise Scrooge, să nu se fl 
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întâmplat ceva, care să împiedice folo-
sitoarea desvoltare a acestor aşezăminte: 
sunt încântat să aflu contrariul. 

— Convinşi că aceste mijloace, fără 
îndoială folositoare, nu sunt deajuns pen
tru a alina creştineşte durerile multimei> 
răspunse primul domn, câţiva dintre 
noi se silesc a strânge o sumă de bani, 
cu care să se cumpere acestor nenoro
ciţi ceva alimente şi lemne. Am ales a-
oest timp al anului, fiindcă acum nevoea 
e mai simţită ca ori când şi cei bogaţi 
sunt veseli. Cu, cât să vă înscriu? 

— Cu nimic, răspunse Scrooge. 
— Doriţi să rămâneţi anonim? 
— Doresc să fiu lăsat în pace, zise 

Scrooge; iacă răspunsul meu, fiindcă 
mă întrebaţi ce doresc. Eu nu mă bucur 
de Crăciun şi nu vreau să procur nici 
altora mijloacele de a se bucura; eu 
contribui la întreţinera aşezămintelor, 
de care am vorbit mai sus: ele ne costă 
mult; cei ce nu se simt bine aiurea, 
n'au de cât să se ducă acolo. 
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— Unii nu pot, şi alţii ar vrea mai 
bine să moară. 

— De vor mai bine să moară, n'an 
cât s'o facă şi să scape populaţiunca do 
un prisos. De altminteri..., scuzaţi..., cu 
nu ştiu nimic în această privinţă. 

— Aţi putea să ştiţi. 
— Asta nu mă priveşte, răspunse Scro-

oge; destul că 'mi cunosc afacerile inch1 

şi nu mă amestec în ale altora; ale n 
îmi dau prea mult de furcă, Bună seara 
domnilor. 

Văzând lămurit că 'şi pierdeau vre-
,i în zadar, cei doi domni plecară. 

Scrooge îşi reluă lucrul, foarte mulţumit 
de sine-însuşi şi chiar mai dispus ca do 
obic , 

Intre acestea, ceaţa şi întunericul se 
îngroşau tot mai tare, aşa ca se vedeau 
pe stradă oamenî cu torţe aprinse, în-
voindu-se cu birjarii să meargă înaintea 
cailor .pentru a le arăta drumul Cea
sornicul vechiului turn al bisericii gotice, 
pe care Scrooge îl zărea printr'o des
chizătură a biuroului său, se făcuse 
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văzut şi suna orele, jumătăţile şi sfertu
rile în nori, cu Lin răsunet tremurător, 
care te făcea să crezi ca acest glas al 
timpului eşia din vreo gura, ai cărei 
diaţi de arama clănţăniau de frig. In 
strada principală a cartierului câţiva 
lucrători, cari reparau nişte ţevi de gaz, 
aprinseseră un mangal mare în jurul 
căruia se [îmbulziau o droae de săraci 
şi de copii zdrenţăroşi, cari îşi încălziau 
manile şi clipiau din ochi de bucurie-
Din fântâna publică, astupată de un bul
găr de ghiaţă, nu mai curgea nici o pi
cătură, şi lumina strălucitoare a lămpilor 
din prăvălii arunca reflexe roşiatice po 
figurile palide ale trecătorilor. Galanta
rele negustorilor de mezeluri şi ale bă
canilor erau de o splendoare, care în
depărta orce idee prozaică de vânzare 
şi de cumpărare: era un decor feeric. 
Nui^ai Lordmayorul Londrei, din fundul 
palatului său municipal, dedea ordin ce
lor cincizeci de bucătari şi chelneri să 
serbâtoreaşcă Crăciunul într'un c h i p 
<J9mn de maia unui lord-mayor, dar şi 
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croitoraşu'J, care fusese amendat cu 5 
şilingi, cu o" săptămână înainte, pentru 
că fusese găsit beat pe stradă, se gân-
dia la «pudingul» de a doua zi, în co
cioaba lui, în timp ce nşvasta-i slăbă-
noagă. cu mititelul la sân, să ducea să 
târgueascăde la măcelar carne. 

Ceaţa se îngroşa mereu; gerul devenia 
tot mai tare, tot mai aspru şi mai pă
trunzător. Dacă bunul sfânt Dunstan, în 
loc de a se servi de elementul său obi
cinuit, ar fi înţepat'nasul diavolului cu 
un ger atât de tăios, diavolul ar fi avut 
tot dreptul să ragă, ca un turbat. Pose
sorul unui născior ascuţit "se opri clăn
ţănind de frig dinaintea uşii lui Scrooge, 
spre a-1 privi prin gaura broaştei şi a-1 
cinsti cu un cântec de Crăciun; dar la 
c el dintâi vers al introducerii. 

God bless you, merry gentleman! 
Dumnezeu să le binecuvinteze, vesele domn; 

Scrooge apucă linia de pe pupitru cu 
un gest atât de energic, că îngheţatul 
cântăreţ o tuli plin de groază, lăsând 
gaura broaştii în voia cetii şi a gerului. 
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fârşit, sosi şi ora închiderii biu-
Scrooge se scula nemulţumit de 

un, iar contabilul, văzând pe slă-
său că consimte în tăcere la pie
sa, stinse lumânarea şi îşi puse 

i pe cap. 
frei să lipseşti teată ziua de mâine, 
chipui? întrebă Scrooge, 

• )acă vă convine D-voastră, domnule 
Tie nu 'mi convine de loc şi nici 
Irept, zise Scrooge; dacăţi-aşi re
in şiling din leafa d-tale pe ziua 
ine, te ai plânge, sunt sigur, 
abilul zâmbi pe jumătate. 
>i, totuş, continuă Scooge, d-ta nu 
ndeşti că şi eu aş avea drept să 
lâng, că 'ţi plătesc leafa pe o zi 
e nu 'mi munceşti de loc. 
kabilul îndrăzni să observe că lu-
icesta se întâmplă numai odată 

toasta scuză pentru a stoarce în 
3 a r i , la 25 Decembrie, punga unui 
•isê  Scrooge încheindu-şi nasturii 
•ului până la bărbie; dar îmi în-
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chipui că îţi trebue toată ziua; cel puţin 
poimâine de dimineaţa să fii aci mai 
de vreme. 

Contabilul făgădui şi Scooge eşi mor-
măind. Biuroul fu închis într'o clipă. 
Apoi încrucişând cele două căpătâie ale 
lungului său fular, cari se răspândiră 
peste jachetă (căci nu avec pardesiu)! 
contabilul se îndreptă spre Cornhill, do 
unde o luă în fuga mare spre locuinţa 
sa din Camden-Town. 

Scrooge îşi luă trista-i cină în trista 
sa cârciumă obicinuită. După ce cili 
toate ziarele, şi ascultă timpul cereetân-
du-ai notesul cu scadenţe, se întoars* 

isă să se culce. Şedea într'un apar-
tament, pe care îl ocupase odinioară 
tostul său tovarăş; un şir de camere în
tunecoase într'o clădire singuratică ce 
părea uitată în fundul unei curţi, casa 
veche în care nu dormea de cal'Scrooge: 

partamente erau birouri, con-
toaruri şi magazine. Curtea era aşa di 

mecoasă, că însuşi Scrooge, care î ; 

ştia fiecare piatră, fu silii să umble 
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buwd cu manile. Ceaţa şi gerul înveliau 
îţitr'atâta usa de intrare, că ai fi zis ca 
insuşi geniul iernii medila pe prispa ei. 

Sigur este că ciocanul uşii nu avea 
nimic deosebit, decât numai că era un 
ciocan foarte gros; sigur mai este că 
Scrooge vă/.use şi revăzuse acest ciocan 
seara si dimineaţa, de când şedea în 
casa aceasta. In sfâştit, tot aşa de sigur 
este, că Scrooge avea în el din faculta
tea numită închipuire, o doză mal mica 
de cât cel din urmă negustor dm ora
şul Londra, şi chiar, dacă vreţi, de cat 
oamenii primăriei, ai poliţiei şi de cât 
alegătorii municipali. Nu uitaji că Scro
oge nu s'a mai gândit o singură data 
la Marley, din momentul când a pomenit 
de moartea lui, întâmplată acum şapte 
ani; şi, totuş, explice, cine poate, cum 
se face că Scrooge, băgând cheia ta 
broască, văzu în ciocan* care îrîrealitate 
mr se schimbase, nu un cioacan, ci în
suşi chipul lui Marley. 

Chipul lui Marley! şi nu o umbra de 
nepătruns, la fel cu celelalte umbre din 
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curte; ci un punct negru înconjurat de 
o lumină lugubră, cum ar arunca în juru-i 
un stacoj furiosintr'o pivni|ă întunecoasă. 
Nimic nu trăda în el mânia sau cruzi
mea; atât numai că ehipul privia pe 
Scrooge, cu ochelari de fantomă pe nasu-i 
de fantomă. Părul îi sta ciudat în sus, 
ridicat parcă de vânt sau de-o abureală; 
şi cu toate că ochii îi erau deschişi, ei 
păreau cu desăvârşire nemişcaţi. Această 
privire fixă, cât şi culoarea vânătă a 
feţei sale, îl făceau groaznic, dar o gro
zăvenie, care se vedea că nu vine din 
chipul, ci din exteriorul lui. 

Când Scrooge putu să privească mai 
cu deamănunlul, ciocanul se făcu ciocan 
la loc. 

Să zic că Scrooge n'a tresărit, că sân
gele lui n'a simţit o sguduitură teribilă, 
cum nu mai simţise din copilărie, ar fi 
să nu spun adevărul; totuş, el apucă din 
nou cheia ce-i scăpase din mână, o în
toarse repede, intră în antreu şi 'şi a-
prinse lumânarea. 

Se opri cam nedumerit, înainte de a 
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în$b|p!e u$a, se v̂ ită tu băgare de seamă 
înâ piai, ea $ cam s'ar fi ăşt^tat să mai 
v s 4 | %ura J«£ Marle?; «ar r«J ViŞu 
$W% la uşe, altoie..., afarâ de ^^uVÎje 
<"* <&fe aţa ţintuit cipoAmii; «îsie: «ai 
a?i!» şi tr? riti uşa cu durere. •''; - ; 

sgom©tul Făiulă prin toată ^asa, ca 
ecoul unui trâ&şt; Sttfi*]*® camera de 
deasupra, Secare Ştoi £fe pivota c&t-
cuimaruluj, p&ru ^ 4^«nde $ ue-ecou 
feosebit. Scrooge $1 •& ©mul, <**e să 
se sperie de eebufi; **$*« săv0?$, trecu 

fttreui şi «foi uţiot scafa, ţinăfifâ m mână 
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lumânarea, căreia îi rupse mucul, cas 
ardă mai bine. 

Pe searĂ, largă de altminteri de pute 
tre«e o trăsură pe ea, i se păru că ved 
fnaintea sa un d r k : Dar şi această nou 
utiliza peri numai de cât, şi Seooge urc 
toate treptele fără a greşi vreuna. Inaint 
dfe a închide uşa odăii sale, străbătu iui; 
apartamentul, ca să vadă dacă totul 
m regulă: şi într'adevăr odăile erau toal 
în ordine; nimic sub masă, nimeni su 
canapea sau sub pat, nimeni în halati 
oare atârna într'o poziţie suspectă j 

ie. Un foc mic ardea în soba ce 
nicrei de culcare, şi pe foc o oala c 
ceai (Scrooge avea guturai) cu o ceaşc 
şi lingură pe mescioară. Mulţumit r. 
depîin, Scrooge încuia uşa... de două oi 
contra obiceiului său. Când se văiu 1 

ostul ori cărei surprinderi, îşi ssoaî 
cravata, îşi puse halatul, papucii şi scul 
de noapte, ap®i se aşfeză dinaintea f< 
cului, spre a^şi sorbi ceaiul. 

Focul era, cum am zis, mic, prea m: 
pentru & noapte atât de geroasă. Ser* 
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°S® fu silit să se apropie de tot, să '1 
clocească dacă pot zice aşa, înainte de 
» scoate o fărâmiţă de căldură dintr'însul 
^ba e r a 0 i u c r a r e antică, făcută de 
vreun negustor olandez, şi incrustată de 
Jurîmprejur cu lespezi de faianţă, un fel 
^mozaic înfăţişând scene blibice. Se 
Veaea pe ea Cain. Abel, flcele lui Faraon 

egina din saba, îngeri pogorându-se din 
£M ̂ 6 I l 0 r^ c e s a m a n a u a perne lungi; 

a lazar, Abraham, apostolii îmbareân-
~S6 pe bărci netede, sute de figuri cari 

* Putut să ocupe gândul lui Scroe 
uş figura lui Marley, mort de şapte 
*» apăru ca varga profetului şiînşhiii 
• pe fiecare lespede de porcelan, ima-

h ' A*3, S a § a s * a c a * e ° c°pie a figurei 
-j arley. «Prostie» I zise Scrooge, seu-

^U"S° şi păşind prin odae. S 
P a ce s e învârti de câteva ori în 

S U S SI î n irvD - • T ^ - J , 

> jos, se aşeza iar. Dădu capul 
1 spate p e spătarul scaunului şi privi-

s e °Pri pe o sonerie, o sonerie pă-
> care comunica, pentru vreo 'tre-

de mult uitată, cu o eameră din 
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etajul de sus. Dar care îi fu uinr 
groaza neînţeleasă, văzând că 
începe să se mişte: ea se mişc; 
coput aşa de uşor ca deabia eşi; 
tul, dar încetul cu încetul mişcai 
iuţi şi răsună deşteptând toate s 
casei, care îi răspunseră. 

Aceasta ţinu vreo treizeci de ; 
cel mult un minut; dar minutul 
o oră. Deodată toate soneriile ai 
şi numai decât se auzi un zâng 
fiare, ce venea de jos, ca şi cum 
ţâra un lan{ pe butoaele dinpivn 
ciumarului. Atunci Scrooge îşi a 
minte că auzise că stafiile îşi t&n 
ţurile după ele. 

Uşa pivniţei se deschise cu un 
puternic, şi Scrooge,auzi vuetul ; 
tot mai tare; apoi îl auzi că se 
se apropie de uşa sa. 

«Prostie! zise Scrooge; nu cred 
ceva». 

B&f tofcuş, când pricina acestui 
răsbi prin uşe şi se înfăţişă di 
lui. IA vederea aceasta, flacăra n 



O Noapte de Gf ăelun 81 

na 

J? 

amn©*, o $$0. de !#$%$> ca 
tr fi zis: H Gui&sc, e suMttri Kii 
— ap©i se stihie, 
ir era et; era Markjy în per-

i peruca şi eoada lui, ©u Ja&fyşta-i 
ii, GU pantalonii săi strâmţi, GU 

GH ciuGuri $e mătase, cjf&z se 
oa şi vâtfftil coaii IVH, si ca şi 
se cap. l<a»|9l ce lâr-a fi îfcj6©n-

era lung şi se încolăcea ca 
e. Ofcişervându-1 cu băgare de 
icr©@ge văzu ca în loc de ve-
ul era alcătuit clin casele pen-

din chei, din Iacale, din re-
din pungi, toate de fer. Trupul 

ey era aşa de străveziu, că 
putu să vadă cei doi nasturi de 
i jachetei. 
ge auziso adesea spunându-se 
;y n'avea inimă, de lec, dar până 
o crezuse nici odată, 
i acum n'o credea, deşi stafia se 
intea sa; deşi simţi a fiorii reci 
r săi înghefaţi de moarte; dei-i 
j până şi materia basmalei care 
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îi lega capul şi bărbia..., el tot nu vru 
să cfeada şi se îndoi până şi de sim
ţurile sale. 

— Ei bine! zise Scrooge înţepător şi 
e <a de obicei; ce doreşti dp Ia mine? 

— Multe. «£ra chiar glasul lui Marlcy. 
— Cine oşti? 
— Întreabă «cine am fost». 
— Cine ai fost dar? întrebă Scrooge 

întărind glasul. 
— In lumea aceasta am fost tovarăşul 

lâu, Jacob Marley. 
— Poţi să..., poţi să şezi? urmă Scro

oge cu îndoială. 
— Pot, 
— Şezi dar. 
Scrooge îi pusese această întrebare, 

fiindcă nu credea că o fantomă aşa de 
străvezie e în stare să şează pe un 
scaun, şi simţi că în caz contrariu ar 
rceşi trebuinţa unei explicaţiuni neplă
cute; dar fantoma se aşeză de partea 
cealaltă a sobei, ca şi cum a" '' 
un lucru cu care era obişnuit 

— Nu crezi în mine? zise 1 
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— Nu, răspunse Scrooge. 
Ce dovadă mai puternică vrei de 

calitatea mea, de cât simţurile tale? 
— Nu ştiu, zise Scrooge. 
— De ce te îndoieşti de simţirile tale? 
— Fiind-că un lucru de nimic, răs-

iunse Scrooge, le poate deranja; o mică 
ndispoziţie a stomacului le tace înşclă-
oare. Tu însuţi poţi ft rezultatul unui 
)ob de muştar, unei bucăţi de brânza, 
inui cartof rău fiert. 

Scrooge căuta sa facă pe glumeţul 
Iar nu era în obiceiul lui de-a face 
|lume, şi nici nu era dispus tocmai 
icum să facă. Scopul lui era de a se 
listra cu acest chip şi să mai prindă 
:uraj, căci glasul stafiei în ghiaţă până 
>i măduva din oase. 

A păstra tăcere în faţa acestor ochi 
•ticloşi pironiţi asupra lui, ar fi fost o 
ncercare prea dureroasă. Era şi ceva 
•rea impunător în acea atmosferă in-
ej uală, pe care fantoma o purta cu sine: 
Scrooge nu putea s'o simtă el ^însuşi, 
iar trebue să fi fost aşa! căci deşi nă-

4 3029. -Bibi. v . toţi No. 312-312 bis 3 
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luca sta ţeapănă pe scaun, părul ei, 
poalele hainei şi ciucurii cizmelor ei se 

într'una, împinşi parcă de abu
rul fierbinte al unui cuptor. 

Vezi scobitoarea asta? continuă 
Scrooge, care căuta un cuvânt de spirit 
pentru motivul ce cunoaştem, voind a 

•> iurta, măcar pentru un minut, pri-
: de marmoră pironită asupra lui. 

— O văd, răspunse fantoma. 
— Dar nu te uiţi la ea, zise Scrooge. 
— O văd cu toate acestea, zise fan

toma. 
— Ei bine, reluă Scrooge, n'am decât 

s'o înghit şi toată viaţa mea voi fi per
secutat de o droaie de stafii, plăsmuite 
de mea. Prostie, zic prostie! 

La acftiţe cuvinte, fantoma scoase un 
ţipăt înfiorător şi-şj scutură lanţul cu 
m \ atât de lugubru şi de groaz
nic, c se cutremură şi se în-

jtă de scaun, <le frică să nu leşine; 
dar i deveui mai nun', ci 
arăt ;ătura de la < 
ca i-ar ii fost prea cald, şl a 
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Dar groaza iui devenise şi mai marc (.vê 1 pag 3 ' 
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falca de jos so deslipi şi căzu pe piep' 
Scrooge căzu în genunchi şL'şi acopej 

ochii cu mâinile. 
— Ertare! zise el, groaznică vederfl 

pentru ce mă persecuţii 
— Om cu suflet pământesc, răspuns 

fantoma, crezi în mine sau nu crezi c 
Cred, căci Lrebue să cred. Dar pei 

tru ce colindă nălucile pe pământ 
pentru ce vin la mine? 

- Gerul, răspunse năluca, vrea ca E 
fletul fie<;irui om să ratăciască prirK 
semenii săi; dacă sufletul nu face 
ceasta în viaţă liind, e osândii s'o fa 
după moarte. El trebuie să rătăceai 
pe pământ — oh! vai mie! — ş i 
vadă bine tot ceea ce ar fi putut s; 
folosească pentru fericirea sa. 

şi din nou fantoma scoase un lip 
scutură lanţul si'si transe manile destS 

Eşti în lanţuri, zise Scrooge, 
murând ca vary»; spune-mi de ce? 

- Pori lanţul, pe care mi l-am fă 
verigă cu verigă, metru cu metru; mi 

olăcit cu el brâul din propriu 
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voinţă, şi cu propria mea voinţă 1'am 
purtai pe mine. Alcătuirea lui îţi pare 
foarte ciudată? 

Scrooge tremura din ce în ce mai 
tare. 

— Sau poate doreşti să ştii, continuă 
fantoma, povara şi lungimea lanţului pe 
care-1 porţi tu? Era tot aşa de greu şi 
tot asa de lung ca şi al meu, acum 
şapte Crăciunuri; dar ai mai lucrat la 
dânsul de atunci; acum e un lanţ enorm! 

Scrooge privi în jurul sau pe jos, aş
teptând să se vadă înlănţuit în cel puţin 
cincizeci sau şaizeci de metri de tiare, 
dai- nu văzu nimic. 

- Jacobe, zise el cu glas rugător, 
bunul meu Jacob Marley, vorbe.de-mi, 
spune-mi un cuvânt de mângâiere, Ja
co bel 

- N'am nici o mângâiere de dat, 
răspunse fantoma; mângâierea vine din 
alte regiuni. Kben/.er Scrooge, şi adusă 
de^ulţi mesageri unei alte speţe dn oa-
m~'i. Nu-ţi pot spune măcar ceea ce 
aşi vrea să-ţi spun; nu-mi e permis să 
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adaog decât foarte pufine: nu pot să ma 
opresc, nu pot să rămâi nicăieri. As
cultă: cât am trăit, spiritul meu n'f 
eşit niciodată din limitele înguste alt 
biuroului nostru, şi acum am lungi ş: 
grele călătorii de făcut! 

Scrooge avea un obicei, că îndată c 
cădea pe gânduri, îşi vâra manile î; 
buzunarale pantalonilor: şi le vârî § 
acuma, cu gândul la ceea ce-i spune 
fantoma, dar fără a ridica ochii şi te 
în genuchi. 

— Trebue să fi mers foarte înce 
Iacobe, observă Scrooge cu grija uni 
om de afaceri, dar respectos şi cu um; 
linţă. 

— încet! repetă năluca-. 
— Mort de şapte ani, îşi zise Scroog 

şi toată vremea asta pe drumuri! 
— Da, toată vremea asta! zise ara 

tarea, nici odihnă, nici pace, şi m eh 
nul reniuşcării vecinice. 

— Călătoreşti repede? întreabă Scroog 
— Pe aripile vântului, răspunse ceiălal 
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— Trebue să fi văzut multe ţări în 
şapte ani? 

La auzul acestor cuvinte, ale lui Scrooge, 
strigoiul scoabe un ţipăt, îşi scutură lan
ţul atv.t de ^.aaznic în tăcerea nopţii, 
că poliţia ar fl putut cu drept cuvânt 
să-i toarne proces-verbal, pentru turbu-
rarea liniştii pntikee. 

— Ah! să fii captiv,vînlănţuit, încăr
cat de fiare, strigă fantoma, şi să nu ştii 
că veacurile se vor pierde în veşnicie, 
înainte ca binele de care acest pământ 
e apt să se poată pe deplin desvolta;să 
nu ştii că ori ce suflet creştinesc, lucrând 
în mod caritabil în sfera-i cea mică, ori 
care ar fi ea, va găsi viaţa sa muritoare 
prea scurtă pentru vastele mijloace de 
umilitate de care era înzestrat; să nu 
ştii că nici o părere de rău nu poate re
învia ocaziunile perdute ale vieţii... Şi, 
totuş, aşa am (ost eu, n'am ştiut nimic! 

— Dar ai fost întot-deauna un omîn-
demânatec în afaceri, Jacobe, bolborosi 
Scroo.;e, care începu să creadă ca soarta 
fantomei va (i şi a lui. 
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— In afaceri? strigă năluca, frângân-
du-şi din nou manile; afacerea mea a 
fost omul. Binele omenirii a fost aface
rea mea; mila, caritatea, toleranţa şi 
bunătatea, iată afacerea mea; afacerile 
comerţului mea nu erau decât o picătură 
de apă în imensul ocean al afacerii meie. 

Stafia ridică lanţul până la înălţimea 
braţului, ca şi cum ar fi şi fost pricina 
mâhnirii adânci a lui Scrooge, apoi trân
tind lanţul cu putere Ja pământ. 

— Pe această vreme a anului, conti
nuă fantoma, sufăr mai mult ca ori când. 
Ah!.. de ce să mă plim£ prin mulţimea 
semenilor mei cu priviHle în jos, în k><' 
să le ridic către acea binecuvântată stea, 
care conduce pe înţelepţi la locuinţa să
răciei? Nu mai există oare casă săracă 
spre care să mă conducă lumina ei? 

Scrooge era foarte bătut, auzind fan
toma văetându-se astfel asupra trecutu
lui, şi tremură de groază. 

— Ascultă, îi strigă fantoma, timpul 
de care dispun aproabe a trecut. 

— Ascult, zise Scrooge; dar nu iii 
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prea aspru cu mine, Jacobe, aibi milă 
de mine, te rog. 

— Cum se face că îţi apar sub această 
formă omenească, nici eu nu ştiu. Dai 
de mult, de foarte'multe ori am şezut 

i tine, fără să mă vezi tu. 
Ideia nu era tocmai plăcută. Şcrooge 

se îngrozi şi-şi şterse fruntea de o su
doare rece. 

— Şi asta nu e partea cea mai uşoară 
a pocăinţei mele; am venit aci noaptea 
aceasta, ca să te previn că mai ai încă 
putinţa şi nădejdea de a scăpa de soarta 
mea. Această putinţă şi nădejde mi le 
vei datora mie, Ebenezer. 

— Ai fost întotdeauna un bun prieten; 
îţi mulţumesc. Jacobe. 

— Iţi vor apărea trei duhuri, zise a-
râtarea. 

Scrooge crezu că şi falca lui o să cadă 
tot aşa de jos ca a fantomei. 

— Asta-i nădejdea de care-mi vor-
ieî întrebă el bolborosind. 

— Da. 
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— Ce... Cred că m'aşi lipsii bucuros de 
ele, zise Scrooge. 

— Fără aceste trei vizHe, zise fan
toma, MU te poţi i'eri de drumul pe care. 
merg. Aşteaptă pe cel d'intăi mâne di
mineaţă, când orologiul va bate unu. 

— Nu s'ar putea să le primesc pe 
câteşi trele deodată, şi ca totul să se 
isprăvească, Jacobe? 

— Aşleaptă pe cel d'al doilea noap
tea următoare la aceiaşi oră, şi pe al 
treilea noaptea cealaltă, când ultima 
bătae a miezului nopţii va fi încetat. Pe 
mine n'ai să mă revezi, aibi dar grije, 
pentru binele tău, să nu uiţi ceea oe s'a 
petrecut între noi. 

La ultimele cuvinte, fantasma îşi luă 
basmaua de pe masă, se legă la cap ca 
mai înainte. Serooge o ghici după clăn
ţănitul dinţilor, care se loviră apropiin-
du-se. încercă să ridice ochii, şi văzu 
pe mosarirul său supra-omenesc cum îl 
privia în fa|ă cu verigile lanţului înco
lăcite în jurul braţului. 

Vedenia se depărîa d'andaratele, şHa 
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fie care pas ce făcea, fereastra se des
chidea câte puţin, aşa că î» minutul eAnd 
era aproape de ea, se deschise cu totul. 
Ea făcu semn lui Scrooge să se apropie, 
ceea ce făcu. Cum fură la doi paşi unul 
du altul, năluca îi porunci cu un gest stă 
se oprească. Scroege se opri. 

Se opr&.. nu atât din supunere, cat 
din surprindere şi de spaimă; căci în 
momentul când mina fantomei se ridica 
el auzi zgomote nelămurite în aer, su
nete neînţelese de vaete şi de negrele, 
planşete dureroase şi glasuri cari se în-
vinovăţiau. După o clipă de atenţiune, 
fantoma se amestecă în acel cor de jale 
şi zbură afară pe aripile negre a l e 
nopţii. 

Scrooge făcu doi paşi spre fereastră 
şi, cu o curiozitate desperată, privi a-
l'ară. 

Aerul era plin de fantome care rătă-
ciau cu neliniştea unor suflete îndurerate 
şi văicărându-se. Fie-care trăgea după 
sine un lanţ ca şi fantoma lui Mariey. 
Unele din ele (poate vre-un minister în-
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treg vinovat, de o fără de omună, 
culpabil) erau înlănţuite laolaltă; isicfTTha 
nu ora liberă. Multe din ele erau vechi 
cunoştinţe do ale tui Scrooge. Fusese 
intim cu o nălucă bătrână, îmbrăcată 
într'o vestă albă, care tara după sine 
o imensă casă de fier, co-i atârna de 
călcâi, şi care tipa jalnic de durere, că 
nu putea să ajute pe o fenice nenorocită 
care zăcea pe pragul unii uşi. Chinul 
acestor fantome era că se siliausăfacâ 
binele în lume, şi nu mai aveau pulerea 
trebuincioasă, ca să-1 facă. 

Fie că aceste făpturi se perdură in 
ceaţă, fie că ceata le acpperi, Scrot 
nu-.şi dete bine seama; destul că ele 
dispărură şi ecoul nu mai repeta gla
surile lor de strigoi. 

Scrooge închise fereastra şi cercetă 
î ş i prin care intrase fantoma. Era in-
cuiaiă, şi încă de două ori, ca mai h\-
nainte. Zăvorul era pus. Se opinti să 
zică:—«Prostie!» dar nu. putu să articu
leze de cât prima silabă. Emoiiunea ce 
încercase, oboselile de peste zi, vederey. 
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unei iumi nevăzute, puţin plăcuta convor-
bire cu fantasma şi ora înaintată, totul 
în st'âr.-jţl îl predispunea spre odihnă. 
Se trânti tn pat, Fără a se desb.âca, şi 
dormi numai decât. 

te 
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Cel d'lnt&i din cele trei duhuri 

i land Scrooge se deşteptă, aşa beznă 
era, că, aruncându-şi privirile iscodi
toare afară din pat, de abia putu să 
deosebească fereastra str: oare de 
pereţii opaci ai odăii. In ui aces
tui întuneric de nepătruns, ticul 
unei biserici din aprop atu cele pa
tru sferturi: Scrooge ascultă, pentru a 
şti ce oră este. Spre marca sa. mirare, 
clopotul bătu unu. două, trei, patru, şi 
aşa mai departe regulai pana la 
sprezece. Aci se opri. Să fie miezul zi 
sau miezul nopţii?... Ei le deuă 
când se culcase. Ceasorni ui se 
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Pe semne că vreun ţurţure de gliiatţâ 
căzuse înăuntrul soneriei... Scrooge a-
tinse resortul ceasornicului său cu re
cepţie... Unu. două. trei, patru, etc., până 
la douăsprezece, ca şi ceasornicul bise
ricii. 

«E cu neputinţă. îşi zise Scrooge, să 
fi dormit o zi întreagă şi o parte din 
noaptea următoare N'o fi păţit ceva 
soarele?» Alergă la. fereastră, şterse a-
burul îngheţai al geamurilor. Dar nu 
putu vedea altceva, decât că pâcla era 
tot aşa de deasă şi geroasă... Aide, să 
mă culc. e miezul nopţii, va veni şi ziua 
odată..., că de n'ar veni. ce o să mă fac 
•u poliţele plătibile la termen, poliţe care 

expiră mâine. 
Scrooge se culcă din nou şi se cufundă 

în gânduri. Cu cât cugeta mai mult, cu 
atât se zăpăcea mai rău, şi cu cât se 
zăpăcea mai rău. cu atât cugeta mai 
mult. Umbra lui Marley îi dădea de 
furcă.. «Să fi fosl numai un vis?... Oh! 
da, a fost vis...'» Şi cu toate acestea za-
iarnic îşi repeta această convingere, 
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căci aceeaşi problemă îi venea mereu 
în minte şi veşnic nedeslegată. 

Şcroge rămase în starea aceasta până 
ce ceasornicul bătu trei sferturi, şi-şi 
aduse aminte că umbra lui Marley îl 
vestise că va primi întâia vizită la ora 
unu. Se hotărî să aştepte treaz până 
alunei. Ce altceva putea să facă, vă
zând că nu poate dormi de loo? 

Cele cincisprezece minute îi fură atât 
de lungi, că i se păru de multe ori că 
adormise adânc... In sfârşii ceasornicul 
începe a suna. 

«Ban, ban!» 
«Un sfert», zise Scrooge numărând. 
«Ban, ban!» 
«Jumătatea», zise Scrooge. 
«Ban, ban!» 
«Trei sferturi», zise Scrooge. 
«Ban, ban!» 
«Ban, ban!» 
«Ora întreagă!» strigă el încântat, «şi 

încă nimio?» 
Rostise aceste cuvinte până nu bătuse 

--.ornicul ora unu. Dar când bătu de-
B i b l . | j , toţ i .\ i. 3I2-31J ' 4 
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odată un «unu» puternic, ;u!ânc melan-
colic, în aceeaş clipă odaia se ilumina, 
iar perdelele palului fură date la o parte. 

Spun că perdelele patului fură date la 
o parte, dar de o mână străin.', şi nu 
de a Iui; şi nu perdelele dinaintea pa
tului, nici perdelele depe delăfuri, ci 
chiar perdelele d ^ dinainte, către care 
Scrooge era întors cu faţa. Scrooge tre
sări şi se sprijinii cu o mână de pernă; 
el rămase faţă în faţă cu mosafirul său 
supranatural, care dăduse la o parte 
perdelele patului, faţă în faţă cu dânsul, 
cum stau eu faţă în faţă cu D-ta, citito
rule, în mintea d-tale. 

Avea o înfăţişare stranie... parcă de 
copil; dar nu atât de copil cât de moş
neag, întrevăzut printr'un farmec ciu
dat, care îţi înşela vederea, micşorân-
du-l 'până la proporţiunile unui copil. 
Părul, care îi atârna pe gât şi care îi 
ajungea până dedeşubtnl taliei, părea a 
fl albit de vremi, deşi obrazu-i nu avea 
nici o sbârcitură, iar peliţa-i erartle o 
frăgezime delicată. Braţele sale erau 
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lungi şi musculoase, iar mânile-i mari 
dădeau o putere neobicinuită; picioa ;le, 
bine formate, erau goale ca şi braţele; 
purta o tunică de albeaţa cea m&i cu
rată şi o cingătoare de un verdd stră
lucitor; în mână ţinea o ramură ele po-
mişor şi, în contrazicere cu aceatAă Em
blemă a ernii, haina lui era împodobită 
cu flori văratice. Dar ceva mai straniu 
decât toate la el, era că din vârful ca
pului îi ţâşnia un şipot de lumină, care 
făcea să se vadă tot ce v'am descris} -
ceeace explică fireşte pentru ce vedenia, 
în momentele de supărare, întrebuinţa 
ca pălărie o enormă afeingătoare de lu
mânări, pe care o ţinea la subţioara. 

Ei bine! cu toate că lucrul era destul 
de straniu, Scrooge observă ceva şi mai 
straniu: reflexele schimbătoare ale cin-
gătorii vedeniei luminau rând pe rând, 
când o parte când alta a corpului, în 
aşa chip că toată figura se vedea mai 
puţin lămurit, mai mult sau mai puţin 
complect în aparenţă; aci vedeai o flintă 
cu un singur picior, cu două pieic 
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dar fără oap, cu un cap dar fără corp, 
iar membrele tăiate nu lăsau nici o 
urmă vădită în besna In care se per-
deau; apoi, minune şi mai mare, vede
nia rămânea veşnic aceeaşi. 

— D-ta eşti Duhul a cărui vizită mi-a 
fost anunţată? întrebă Scrooge. 

— Chiar eu. 
Glasul era atât de dulce şi de încet, 

că ai 11 crezut ca vine din depătare. 
— Cine eşti şi ce eşti? mai întrebă 

Scrin 
— Sunt Duhul Crăciunului trecut. 
— Trecut de mult? întreabă Scrooge, 

observând statura lui de pitic. 
— Nu... Crăciunul tău din anul trecut. 
Poate că Scrooge n'ar fi ştiut să ex

plice motivul de ar fi fost întrebat..., 
dar resim'.ea o vie dorinţă de a vedea 
duhul cu pălăria pe cap, şi-1 rugă sase 
acopere. ( 

Ce fel! strigă Duhul, vrei după acum 
să stingi, cu mânile-ţi lumeşti, lumina 
ce răspândesc? Nu ţi-e de ajuns, că eşti 
unul dintre aceea ale căror patimi a 
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făcut pălăria aceasta, şi că mă sile 
s 'o port pe cap timp de veacuri şi de 
veacuri? 

Perdelele patutui fură. date de aparte iPnc- 50) 

Scrooge, cu un ton respeclos, se scuză 
că n'a vrut să-1 insulte, si mărturisi că 
nu işi aduce aminte să fl avut vreodată 
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prilejul în viaţa de a-1 fi silit sase aco
pere. Apoi îşi luă inima în dinţi şi-1 în
trebă de motivul care-1 aduce. 

— «Binele» tău, răspunse Duhul. 
— Mulţumesc, răspunse Scrooge, care 

nu se putu ©pri să nu-şi zică în gând, 
că ar fi preferatv un somn sdravăn şi 
nesupărat. Duhul îi înţelese gândul, căci 
îi răspunse numai decât: Vreau conver
tirea ta, l>agă de seamă. 

Şi vorbind astfel, întinse mâna şi-1 
apucă încet de braţ: — Scoală şi vino 
după mine! 

In zadar ar fi refuzat Scrooge această 
plimbare, obiectând că nici vremea, nici 
ora nu erau princioase pentru plimbat, 
că patul era cald şi termometrul dede-
şuptul lui zero; că nici costumul în care 
se afla — halat, scufă de noapte şi pa
puci, — nici guturaiul ce avea, nu-i per
miteau aceasta. Era cu neputinţă să se 
împotrivească unei strângeri atât de 
dulci. Se sculă; dar când văzu că Duhul 
se îndreaptă către fereastră, luă o înfă
ţişare rugătoare; 
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— Sunt un biet muritor, zise el, şi 
Pot cădea. 

— Ajunge ca mâna maa să-ţi atingă 
inima, zise Duhul, care făcu ceeace 
spunea, ca să nu te mai temi de nimic. 

Şi într'adevăr, ei străbătură- prin pe
rete şi se găsiră deodată în faţa unei 
câmpii, departe de oraş: ceaţa perise 
precum şi întunericul; era o zi frumoasă 
de iarnă cu o zăpadă de curând căzută. 

—Sfinte D-zeule! zise Scrooge împreu-
nându-şi manile şi privind în jurul său. 
aici am fost crescut..., aici mi-am pe
trecut copilăria. 

Duhul îi aruncă o căutătură blândă. 
Şi bătrânul Scrooge simţia încă pe i-
nima lui în ti p a r i r e a înviorătoare a 
manei care îl atinsese adineaori; i se 
păru că respiră în aer o mulţime de 
parfumuri, legat flecare cu mii dn amin
tiri, de speranţe, de bucurii, sentimente 
uitate de multă, foarte multă vreme. 

— Tremuri? zîse duhul. 
Scrooge bolborosi ceva neînţeles, apoi 

îl rugă să-1 ducă unde vrea el. 
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— Iţi mâi aduci aminte drumul? în
treabă Duhul. 

— Dacă mi-1 aduc aminte strigă Scro
oge pasionat..., dar l-aşi cutreera, cu o-
ciiii închişi! 

— Nu ţi se pare ciudat, că l-ai uitat 
timp de atâţia ani?... Să mergem, zise 
Duhul. 

Şi mersera îmereună pe acel drum. 
Scrooge recunoştea toate porţile, toate 
despărţiturile, toţi arborii, până ce le 
apăru în depărtare un orăşel cu podul, 
cu biserica şi cu gârla lui şerpuitoare. 
Zăriră câţi-va copii călări pe căluşei cu 
coame lungi, care strigau pe alţi copii 
în cărucioare câmpeneşti, conduse de 
fermieri. Toţi aceşti copii erau de o ve
selie nespusă, şi umbleau aerul cu mu
zica sgomotoâsă a vocii lor. 

— Ăştia sunt numai umbrele celor ce 
a existat, zis> Duhul: ei nici nu ne văd, 
nici nu ne aud. 

Veselii călători se apropiară, şi Seni
li recunoscu pe toţi, zicându-le pe nume. 
Pentru ce-i pricinuia vederea lor atâta 
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bucurie? Pentru ce-i străluceau ochi 
Pentru ce-i tresaltă inima la fiecare r. 
velişte? Pentru ce s'a crezut atât de 
licit, auzindu-i cum îşi urau: Crăd 
vesel, şi văzându-i cum se încrucişau 
răspântiile şi drumurile care duceau 1. 
«asele lor? Ce era pentru Scrooge un 
Crăciun vesel"? Departe, departe de el, 
Crăcinnul vesel! Ce bine îi făcuse oare 
vreodată? 

— Şcoala nu s'a golit încă, zise Duhul; 
un copil singurtic, părăsit de familia sa, 
a mai rămas într'ânsa. 

— II ştiu răspunse, Scrooge şi suspină. 
Părăsiră drumul cel mare şi apucară 

pe un drum mai puţin cnndscut, ajunseră 
numai de cât la o casă de cărămidă, cu 
un mic acoperiş în formă de cupolă cu 
sfârlează, sul) care era un clopot. Era o 
casă mare, dar aproape în ruină, părea 
părăsită, avea pereţii umezi si înverziţi 
de, muşehiu geamurile, sperie, uşile dără
pănate. Găini cotcodaeiau prin graj .'uri, 
iarba creştea prin şoproane. Interiorul 
era tot aşa de pustiu ca şi exteriorul, 
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mobilele erau sărace şi, în largile apar
tamente, se simţia un miros particular, 
care trăda că chiriaşii lor se sculau a-
dcsea la lumina lămpii şi nu aveau ce 
să mănânce. 

Duhul şi Scrooge merseră de bătură 
într'o uşe dosnică. Uşa se deschise şi, 
intrând, se găsiră într'o sală lungă şi 
tristă, a cărei goliciune era şi mai, 
ishitoare prin rândurile ei de bănci şi 
de pupitre. La un pupitru, lângă un foc 
slab, un copil citea... Scrooge şezu pe o 
bancă şi plânse când se recunoscu pe 
sine însuşi în copil, aşa cum fusese elo-
dinioară. -Plânse, plânse mult şi bine; 
dar durerea i se uşura, ce-i drept; căci 
nu era un singur ecou în această sală 
căci—ronţăitul şoaricilor. sub scânduri 
căderea apei po jumătate îngheţată din 
curtea de alături, şueratul vântului prin
tre crăcile desfrunzite ale unui plop bă
trân, lovirea conlinuă a uşii dulapului 
mişcată de vânt, până şi pâlpăiala focu
lui,—care să nu deştepte un suspin-* în 
inima lui. 
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iuhul îl atinse cu mâna şi-i arătă ca
ii, acel el însuşi de altă dată, care 
3a cu atenţiune. Deodată un om în 
nă ciudată se arătă afară, cu un topor 
rnat de brâu şi ducând de căpăstru 
măgar încărcat de lemne: «Ăsta-i 
-Baba! strigă Scrooge în extaz; e 
impui meu Ali-Baba;el e, îl recunosc! 
r'o zi de Crăciun, când acest copil 
guratic era aici, singur, ca şi astăzi, 
/enit Ali-Baba la el. Sărmane copiii 
â şi pe Valentin şi pe Orson, fratele 

i, şi cestălalt, cum Doamne îl chiamă? 
care a fost transportat adormit la 

arta Damascului; nu-1 vezi? Şi rân-
şul sultanului, răsturnat de strigoi, el 
cu picioarele în sus î ce bine îmi pare, 
se înveţe minte; cine la pus să se 

•oare cu o prinţesă?» 
]âţi din acei cari vedeau în toate zi-
3 pe Scrooge la bursă sau în cartier, 
a fi fost surprinşi auzindu-1 vorbind 
asemenea lucruri ale trecutului, cu 

ce când veselă când plângătoare sau 
•zând figura-i emoţionată de bucuriei 
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«Iacă .şi papagalul, continuă el, cu pe-
îii«ic sale verzi, cu coada galbenă şi cu 
moţul ăsta pe cap, care seamănă cu o 
lăptucă; da el ei. Şi, 1-a strigat «Robin
son Crusoe!» când stăpânul său s'a în-
tors acasă, după ce făcuse înconjurul 
insulei! «Sărmane Robinson Crusoe! Unde 
te-ai dus, Robinson Crusoe?» Călătorul 
crezu că visează, dar nu, nu visa, era 
chiar papagalul său. Iată şi pe Vineri; 
cum aleargă de tare; cum îşi pune viaţa 
în primejdie! Aleargă, aleargă şi mai 
iare, Vineri!» Apoi "Scrooge, schimbân-
du-şi şirul gândului, lucru contrar obi
ceiului său, plânse înainte pe acela care 
citea luate aceste minuni, şi zicând «Săr
mane copil!» plânse iar. 

— Aşi vrea... bâlbâi Scrooge, vârând 
mana în buzunar şi privind în juru-i, 
după ce-şi şterse lacrimile cu mâne > 
aş vrea... dar e prea târziu. 

— Ce? întrebă Duhul. 
_ Nimic, răspunse Scrooge, nimic. 
iră un copil a venit la uşa mea 
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cânte un cântec de Crăciun; aş fl vrut 
sâ-i dau ceva, şi atâta tot. 

Dnhul surâse cu un aer gânditor, a-
poi făcând un gest cu mâna, zise: Să 
Vedem acum un alt Crăciun». La aceste 
Vorbe Scrooge văzu mărindu-se pe cclalt 
el însuşi; sala se întunecă şi arăta mai 
murdară; pereţii crăpară, ferestrile tros
niră, bucăţi de tencuială căzură din ta
van, lăsând să se vadă prn pari leatu
rile acoperşului. Scrooge nu-şi da seama 
de această schimbare subită, dar recu
noscu ceea ce se petrecea era chiar 
realitatea, şi că se afla singur aci, ca 
*i odinioară, toţi ceilalţi copii fiind ple
caţi în familiile lor, ca să petreacă sfin
tele sărbători. De astă dată nu mai citea, 
ci se plimba în sus şi în jos disperat, 
Scrooge se uita la Duh, apoi cu o dă-
tătură tristă din cap se uita spre uşă. 
Ea se deschise, şi o fată mult mai tâ
nără, decât băiatul, intră cu iuţeală, îl 
strânse în braţe şi, după mul!" săruturi 
îl numi fratele său, scumpul său 'Frate. 

— Viu să te iau, scumpe frate, zise 
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ea bătând din mâini şi întrerupându-
pentru a râde; viu să te iau şi să 
duc acasă... da, acasă! 
— Acasă, mică • Fany? repetă copilul 

— Da, răspunse tânăra fată fericită, 
casă, şi încă de-abinele penlru totdeaur. 
Tata e aşa de bun acuma, ca ni-se pe 
un raiu; mi-a vorbit aşa de dulce int 
noapte, când mă pregăteam să mă cu 
că l-am întrebat dacă te vei întoai 
iar la noi, şi mi-a răspuns că da; aj 
a doua zi m'a trimes cu trăsura să 
aduc. Ai să te faci bărbat acuma ac 
ose ea, şi n'ai să te mai întorci a 
dar mai întâi o să serbăm Crăciui 
împreună şi o să petrecem... da, o 
petrecem minunat! 

— Te-ai făcut femee îu toată regu 
acum, mică Fany, strigă şcolarul. 

Ea bătu din mâni şi începu să râc 
apoi ridică braţul ca să vadă dacă pof 
să-i atingă capul; dar găsindu-se pr 
mică, râse iarăşi şi se înalţă pe vâr; 
picioarelor ca să-1 sărute. In sfârşit, i 
cepu să-1 tragă spre uşe cu one răbda 
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copilăroasă, iar el se lăsă a fi dus, fe
licit că o urmi. 

Un glas teribil strigă în sală: «Daţi 
os cufărul tânărului Scrooge!» Apoi a-
lăru directorul Institutului, care onoră 
)e d. Scrooge cu un salut sever, şi-1 în
grozi scuturându-i mâna. In sfârşit, îl 
ntroduse pe el şi pe surioara lui in sala 
ie studii cea mai rece din lume, în care 
mnă şi hărţile de pe pereţi şi globurile 
ximânteşti de pe ferestre răspândeau 
i temperatură de ghiaţă. Aci după ce 
lorunci să i se aducă o sticluiă cu vin 
le culoarea apei şi o lipie groasa, cinsti 
)e frate şi pe soră, servindu-i el însuşi. 
<Du-te, zise el unui servitor jigărit, du-te 
ie cinsteşte pe poştalion cu un pahar 
le vin». Poştalionul trimise vorbă că 
nulţnmeşte, dar că preferă să nu bea, 
Iacă e din acelaş vin din care a mai 
ţustat altă dată. In vremea aceasta, cu-
ârul i'u aşezat deasupra trăsurii, copiii 
şi luară rămas bun deîa director şi so 
iuiră în trăsură. Birja străbătu 'aleea 
lin gradină, risipind sub roţi fulgii de 
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?.:îpafiu care acopereau frunţile pa 
ale urmi gaiid de arbuşti verzi. 

• făptură plăpândă, pe care 
suflu ar ofili-o! zise Duhul; dar ci 

iă nobilă! 
- Oh! da, ce inimă nobilă! st 

Scrooge, ai dreptate, nu eu voi,zice i 
trariul. 

- A murit măritată şi a lăsat 
copii, mi se pare? zise Duhul. 

— Unul singur, răspunse Scrooge 
— Aşa e, zise Duhul; pe nepotUrt 
Scrooge păru foarte încurcat şi 

punso scurt: «Da». 
O clipă numai după părăsirea pe 

natului, Duhul şi Scrooge se găsii 
stradele foarte populate ale unui» •• 
unde umbre de trecători umbla 
colo şi în coace, unde umbre de ti 
uruiau pe caldarâm, unde domne 
sfârşit vuetul unui oraş. După vil 

azinilor se vedea că e Crăciui 
era noapte şi stradele străluceau 
mină. 

Duhni se opri la uşa unui mug;' 
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întreabă pe Scrooge dacă-1 recunoaşte. 
— Fireşte că-1 cunosc; aci mi-am fă

cut ucenicia. 
Intrară. Un moşneag, pe cap cu un 

smoc de păr frezat, şedea dinaintea 
unui pupitru La vederea lui, Scrooge 
strigă: «Ce văd? bătrânul Fezzivig;D-zeu 
să-1 binecuvânteze! e chiar Fezzivig în
viat !" 

Bătrânul Fezzivic lăsă condeiul din 
mână şi se uită la ceasornic: arăta o-
rele şapte. îşi frecă manele, îşi potrivi 
larga-i jaghetă, râse cu multă poftă şi 
strigă cu glas tare şi grav: «Hei I Eben-
zer, Dikl» 

Celalt «eu» al lui Scrooge, devenit flă
cău, intră repede însoţit de camaradul 
său de ucenicie. 

«E Dik Wilkins, zise Scrooge Duhului. 
E chiar el? ce mult am ţinut la dânsul! 
Sărmane Dik, bunule prieten! 

— Ascultaţi, bravii mei băeţi, zise 
Fezziwig frecându-şi manele, desful cu 
lucrul pe azi. E ajunul Crăciunului, E-
benzerl Aide, închideţi Drăvăua. 

43029. — Bibi. p. toţi No. 312-i S 
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Cei doi ucenici nu aşteptară să li se 
spună de două ori, cât ai clipi din ochi 
ci puseră obloanele, le înşurupară şi Ic 
înţepeniră cu drugi de fer. 

— Haideţi I hei 1 sirigă Fezziwig, dân-
duse jos depe tealtul său scaun cu o 
sprinteni© de admirat, căraţi toate ace
stea şi faceţi loc. înainte, Dik! Pe lucru 
Ebenzer1 

In câteva minute noile ordine fură 
îndeplini to. Era vorba să se mute lucru
rile din loc şi să preschimbe magazinul 
în sală de bal. Toate acestea se făcure 
şi sala astfel pregătită fu numaidecâ 
iluminată în mod splendid. Puţin dup* 
aceea sosi şi un lăutar care se install 
în faţa marelui pupitru, din care făcu < 
orchestră, şi începu să scârţie ca u 
turbat. La sunetul acestei muzici intr 
mistress Fezziwig zâmbitoare, intrar 
cele trei miss Fezziwig radioase şi i 
dorabile; intrară cei şase tineri pretei 
denţi, tde căror inimi le sfărămasei 
ele, intrară toii tinerii şi toate fete 
caro făeau parte din comerţul case 
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;ră servitoarea cu vărul ei brutarul; 
tră bucătăreasa cu amicul intim al 
atelui său., lăptarul; intrară însfârşit, 
tţiva dezertori ai caselor din vecinătate 
.tre alţii un ucenic bănuit a fi fost 
uns adesea cu mâţa în sac de stăpânul 
iu, şi care se ascundea înapoia unei 
jrvitoare pe care stăpânul o trăsese de 
rechi. Intrară toţi unii după alţii: unii 
u frică, alţi cu îndrăsneală; unii cu 
raţie, alţi cu stângăcie; unii împin-
,ând, alţii fiind împinşi, -dar toţi admi-
abil dispuşi a sărbători Crăciunul. Apoi 
:ccpu dansul, douăzeci de perechi odală, 

şi atât se învârtiră, că se amestecară 
:u totul. Atunci Fezziwig bătu din palme 
şi strigă lăutarului: Bravo băete! destul 
răcoreşte-te!" Lăutarul îşi vâra mutra 
lui roşie într'o oală cu «porter» şi când 
o scoase de acolo, începu să sdrăngăne 
mai cu înfocare, iar dansatorii sa joace 
mai cu foc! 

După dans, urmă jocul cu gajuri, 
apoi iar se dansă, apoi se servi cozonac, 
friptură rece, plăcintă cu carne, şi bere 
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în belşug. Dar scena cea mare a sera
lei veni după frţptură, când lăutarul 
(un şmecher care-şi ştia perfect rolul) 
începu o arie străveche. Atunci intrară 
în joc însuşi bătrânu Fezziwig cu Mrs. 
Fezziwig. Să-i fi văzut jucând! ce tărie, 
ce graţie, ce siguranţă! Jncară toate fi
gurile cu o preceziune care stârni ad
miraţia tuturora. 

Când ceasornicul bătu ora unsprezece, 
acest bal familiar luă sfârşit. D-l şi d-na 
Fezzvig se puseră de flecare parte a uşii 
şi strângeau călduros mâna tutulor mu
safirilor, în ordinea in care defilau, u-
rând fiecăruia petrecere bună de Cră
ciun. Cei doi ucenici primiră şi ei la 
rându-lor, adică la urmă de tot, urarea 
călduroasă, apoi merseră să se culce 
în paturile lor, cari se aflau de desuptul 
unui contuar din partea dosnică pră
văliei. 

In tot răstimpl acesta, Scrooge stătuse 
ca un om care şi-a perdut minţile. Inima 
şi sufletul său trecuseră într'un alt el-
însuşi; cu mintea toată la serbare, el 
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îşi revedea tot trecutul, îşi amintea tot 
trecutul, îşi amintea cele mai mici a-
mănunte, se bucura de toate şi resimt ia 
cea mai ciudată emoţiune. Numai dupace 
toate persoanele aşa de însufleţite, (între 
care şi a lui) dispărură, îşi aduse aminte 
de Duh; băga de seamă că aceste avea 
ochii pironiţi asupra-i şi că lumina depe 
capul său strălucia tot mai vie. 

— Un lucru de nimic, zise Duhul, e 
de ajuns să înspire acestor oameni ne
bunatici atâta recunoştinţă 1 

— Un lucru de nimic! repetă Scrooge. 
Duhul îi făcu semn să asculte pe cei 

doi ucenici, care se întreceau în laude 
In adresa lui Fezzwig, agoi îşi continuă 

;ia: «Adică de ce? ce a cheltuit? câ-
'a lire sterlinge din bani voştri pă-
tnteşti, trei sau patru lire poate: me-
ă astea atâtea laude?» 
— Nu despre asta e vorba, răspunse 
rooge, execitat de această observare, 
vorbind fără voia sa ca şi celalt el-
Luşi, nu despre asta e vorba, fantomă! 
:zzwig are darul de a ne face fericiţi 
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sau nenorociţi după pofta inimii s 
de a face să ni se pară viaţa grea 
uşoară, plăcută sau dureroasă. îmi 
zice poate că acest dar se compune 
vorbe şi priviri, din lucruri aşa de n 
că ţi-e cu neputinţă să le numeri 
să le aduni, bun! dar ce are aface? 
ricirea ce-i datorăm e aşa de mare, 
nici cu un milion nu am putea-o c 
para 

Scrooge simţi influenţa privirii Di 
lui şi se opri. 

— Ce c? întreabă Duhul. 
— Nimic, nimic! zise Scrooge. 
— Ceva totuş trebue să fie? stărui 

denia. 
— Nu, răspunse Scrooge, nu. Vo' 

numai să pot spune un cuvânt cont 
lului meu, şi atâta tot, 

Celalt el-însuşi stinse lămpile în 
nutul când Scrooge exprima această 
rinţă, Scrooge şi Duhul se găsiră 
nou în aerul liber. 

— Să ne grăbim, timpul trece, 
Duhul 
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uugu nu puia sa sunga ţoala xumiim, ce 
izvora de jos (Pag. ^ " ^ 
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Aceste vorbe nu le adresă lui Scro > 
nici vreunei persoane care l'ar fi p 
vedea, totuş ele avură un efect imec 
Scrooge se revăzu deodată pe sine îns 
îmbătrânise puţin; părea acum un 
de vârstă mijlocie. Fala lui nu * v..-. 
trăsăturile aspre ale vârstei sale de a 
dar încă de pe atunci purta câteva 
sbârciturile grijii şi sgârceniei. In c 
sai se vedea o mişca e continuă, s 
care trăda patima ce prinsece radă 
în inima lui. Nu era singur, sta alt 
de o fată frumoasă îmbrăcată în d 
ochi erau plini de lacrămi, cari sti 
ceau la lumina Duhului Crăciunului 
cut. 

— Puţ-in îţi pasă, da, puţin îţi p 
că un alt idol mi-a luat locul în ii: 
d-tale; cel puţin dacă acest idol ar 
tea în viitor să te mângâe, cum ni 
aşi fl mângâiat eu, n'aş avea de c< 
fiu acum mâhnită. 

— Care idol ţi-a luat locul? întreb 
— Un idol de aur. 
— Iată cum judecă lumea! întreb 
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Cu nimic nu e mai aspră decât cu să
răcia, şi nimc nu osândeşte mai sever 
ca năzuinţa spre îmbogăţire. 

- Te temi prea mult da lume, răs
punse tânăra fată: toate speranţele d-tale 
s'au contopit în aceea dea scăpa de a-
ceste imputări păcătoase; am văzut gân
durile d-tale cele 
mai nobile dispă
rând unul câte u-
nul, pânăce pati
ma stăpânitoare, 
patima banului, te-
a absorbit cu to
tul. Nu e aşa? 

- Şi apoi ce a-
re aface, zise el; vfr„ -trr~—»^-. 
dacă am devenit M . a m SChimbat w fată de 
mai sigur de mine p-ta? (Pag...) 
însumi şi am dobândit ceva experienţă, 
m'am schimbat eu câtuşi de puţin faţă 
de D-ta? 

Ea dete din cap. 
— Spune I zise el. 
— înţelegerea noastră d a t e a z ă de 
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mult: ea s'a făcut când eram săraci, şi 
eu şi D-ta, dar mulţumiţi de a putea 
nădăjdui că într'o zi vom fi mai puţin 
săraci, muncind la olaltă la îmbunătă
ţirea soartii noastre. D-ta te-ai schim
bat : nu mai eşti acela de odinioră. 

— Eram copil, răspunse el nerăbdător. 
— D-ta însuţi recunoşti că nu ai fost 

ceea ce eşti acuma, eu însă am rămas 
aceeaş. Ceeace ne promitea fericirea 
când noi amândoi aveam o singură i-
nimă, a adus nenorocirea noastră de 
când avem două inimi. De câte ori de 
atunci, şi câtă amărăciune, n'am simţit 
acest lucru 1... dar m'am obicinuit în cele 
din urmă, şi acum pot în linişte să-ţi re
dau libertatea. 

— Am cerut-o eu vreodată? 
— Prin cuvinte, nu, niciodată. 
— Atunoi, prin ce? 
— Prin schimbarea firii, prin schim

barea minţii d-tale, prin noua existenţă 
pe care ţi-ai'' creeat-o, prin noua spe
ranţă ce ţi-ai format. Prin tot ce dedea 
vreun interes în ochii d-tale, iubirii mele 
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Dacă nicio înţelegre n'ar fl existat între 
noi, spune-mi te rog, mi-ai cere oare 
mâna? Desigur că nu. 

Piru că recunoaşte, fără voia sa, dre
ptatea acestei presupuneri, dar făcuc 
opintire şi răspunse: «D-ta singură no 
crezi 1» 

— Aş vrea din inimă să n'o cred, răs
punse ea: dar o ştie D-zeu! odată ce 
am căpătat dovada unui adevăr ca a-
cesta, această dovadă trebue să fle pu
ternică şi hotărîtoare: dacă ai fi liber 
astăzi sau mâine, o repet, ai lua oare 
o fată fără zestre, D-ta care prevesti 
totul după câştigul ce-ţi aduce? Sau, ad-
minţâd că că ai lua-o călcându-ţi pe 
inimă, n'ai regreta fiare mai târziu a-
marnic de greşeala ce-ai făcut? Desigur 
că da, de aceea îţi redau libertatea, şi 
din toată inima, din iubirea către acela 
care nu mai eşti. -

- El vru să răspundă, dar cu faţa 
întoarsă ea continuă. 

— Poate că - şi amintirea trecutuhn 
mă face s'o sper — poate că această 
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hotărâre o să to doară; dar pulin, foarte 
puţin timp numai, şi voi goni această 
amintire neplăcută, cum se goneşte Sin 
minte un vis urât... numai de-ai putea 
fi fericit în viaţa pe care ţi-ai ales-o! 

Zicând aceasta, eşi. 
— Fantomă, zise Scrooge, nu'mi mai 

arăta nimic, du-mă înapoi în patul meu; 
ce plăcere ai, să mă chinueşti atât? 

— încă o umbră, strigă Duhul. 
— Nu, nu mai vreau, zise Scrooge; 

nu mai vreau să văd nimic... 
Dar Duhul neînduplecat îl opri în bra

ţele sale şi îl sili să privească la cele ce 
aveau să se petreacă. 

Se găsiră într'un alt loc; într'o ca
meră nu tocmai mare, nici tocmai fru
moasă, dar confortabilă. Dinaintea unui 
foc de iarnă, şedea o fată tânără şi 
frumoasă, aşa de asemănătoare cu cea
laltă, că lui Scrooge i se păru că e una 
şi aceiaşi, până ce văzu. că ea era acum 
mamă şi că fiică-sa şedea lângă dânsa. 
Sgomotul din această cameră era răsu
nător; căci era o droaie de copii pe 
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care Scrooge, în turburarea sa, n'ar fl 
putut să-i numere, şi apoi fiecare din 
ei făcea gură cât patru. Această gălăgie 
însă nu supăra pe nimeni; dinpotrivă, 
atât mama cât şi fata râdeau din toată 
inima, şi, cea din urmă, amestecâncfa-se 
în jocul lor, fu foarte rău primită de cei 
patru ştrengari. Ce n'aşi fl dat să fiu 
unul din eil Eu unul nu m'aş fi purtat 
cu aceeaş asprime ca ei. Oh, nu! Pentru 
nimic în lume n'aş fl ciufulit frumosul 
ei păr buclat; cu preţul vieţii mele n'aş 
fi şterpelit pantoful drăguţului ei picior; 
nici n'aş fl îndrăznit să-i măsor talia, 
cum au făcut-o cei patru îndrăsneţi, de 
teamă ca braţul meu să nu fie pedepsit 
pentru această nelegiuire de vre-un duh 
gelos, care l-ar fi lovit c'o dambla... Ce 
n'aş fi dat to tuş să-i sărut buzele! Câte 
întrebări nu i-aş fi pus, ca să obţin un 
singur răspuns dela ele 1 Oh! ce fericit 
aş fl fost să pot privi în ochii ei, lăsaţi 
în jos, fără a o face să roşească şi să 
desfac părul ei, din care o singură buclă 
ar fi fost pentru mine cel mai preţios 
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amanet! Aş fi vrut, într'uft cuvânt, o 
mărturisesc, să pot avea pe lângă ea 
privilegiul unui copil, şi să flu totuş băr
bat, ca să pot înţelege fericirea mea. 

Dar cineva a bătut în uşă; toţi copiii 
dimpreună cu tânăra fată sarîntr'acolo... 
Ea râde că apare aşa ciufulită dinain
tea celuia care intră: e tata acestor sgo-
motoşi broscoi, cari i-au recunoscut gla
sul, şi vine însoţit de un om încărcat cu 
jucării de Crâciu. Ohl cine mai poate 
apăra pe comisionarul, pe purtătorul a-
cestor daruri! El e luat cu asalt: unul 
i se urcă pe spate cu ajutorul unui scaun 
un altul îi scotoceşte buzunarile; flecare 
îl jefueşte pe întrecute; noroc că fiecare 
a găsit ce-i trebuie şi comisionarul poate 
s'o şteargă. Apoi noi scene, noi sgomote 
de bucurie, de recunoştinţă, de fericire... 
până ce în fine copiii obosiră şi se suiră 
în camera lor, iar liniştea se restabili. 

Scrooge putu atunci observa cu mai 
multă atenţie scena casnică ce i se o-
ferea: stăpânul casei, pe umărul căruia 
fata îşi reazămă capul cu dragoste, se 



O Noapte de Crăciun 

aşează între ea şi mama ei... Ah! nu
mai gândindu-se că o asemerea făptură, 
o fată aşa de graţioasă şi de frumoasă, 
l'ar fi putut chema şi pe el cu numele 
de tată şi înpodobi şi bătrâneţea lui cu 
florile primăverii sale... nu avea oare 
motiv să-şi simtă ochii înecaţi de la-
crămi? 

— Arabelo! zise bărbatul întorcân-
du-se cu un zâmbet spre soţia sa, ştii 
pe cine am văzut astă seară? pe umil 
din vechii tăi amici. 

— Pe cine? 
— Ghici. 
— De unde să.. Ah! ba da, ştiu pe 

cine zise ea, zâmbind ca şi dânsul, pe 
d. Scrooge. 

— Tocmai. Treceam pe dinaintea fe
restrei contuarului său, şi l-am zărit prin 
geam. Tovarăşul său e pe patul morţii, 
după cum se spune, şi el stă în birou. 
Era singur şi în curând va fi singur pe 
lume. 

— Duhulel zice Scroge cu voce tre
murătoare, du-mă de aici! 
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— Te-am prevenit odată, zise Duhul. 
că-ţi voi arăta umbrele lucrurilor car 
au fost; eu nu pot să le arăt altminter 
de cum sunt. 

— Du-mă de aici, strigă Scrooge ci 
nu pot să mai sufăr. 

Zicând aceasta, Scrooge se întoarse 
spre Duh, şi văzu cum acesta îl privet 
cu o faţă în care, lucru ciudat, el vede;: 
pe rând toate feţele ce-i arătase. 

— Lasă-mă sau du-mă înapoi zise el 
nu mă mai chinui, destul! 

Şi se opintia să tragă Duhul dupt 
sine, dar nu-i putu învinge împotrivirea 
cu toate că Duhul părea că nu face nic 
o împotrivire. Dar observând în acelas 
timp că lumina după cap strălucea dii 
ce în ce mai vie, şi amintindu-şi în mac 
vag că această lumină era pricina pu 
terii ce avea Duhul asupra lui, pus< 
mâna pe stingătoare şi-i acoperi capul 

Duhul se prăbuşi într'atâta sub aces: 
acoperământ, că dispăru aproape ci 
totul; dar în zadar o înfundă Scrooge 
din toate puterile sale, el nu putu se 
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îgă toată lumina ce isvora de jos. 
ie simţia sdrobit de oboseală şi cu-
pit de un somn doborîtor, In acelaş 
ip i se păru că se află în camera sa 
culcare. Dete o ultimă apăsare stin-
oarei, apoi abia mai avu timp să se 
nce în pat, că adormi numai decât 

1 .tean. 

9 . - Bibi. p. toţi, No. 312-312 bis. 
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Al doilea din cele trei duhuri 

Scrooge se deşteaptă în toiul unui sfo
răit răsunător şi se aşează în pat, pen
tru a-şi culege gândurile. De astă dată 
el nu avu trebuinţă să i se spuie că cia-
sornicul avea să bată ora «unu». Simţi 
că se deşteptase tocmai în momentul 
priincios pentru a se pune în legătură 
cu cel de-al doilea mesager, trimis prin 
mijlocirea lui Marley; simţi chiar des
tulă putere pentru a da la o parte per
delele patului cu însăşi manile sale şi a 
aştepta cu mândrie noua fantomă. 

Apoi se puse să asculte bătăile ceasor
nicului ; dar fu apucat de flori când bătu 
«unu» şi nimeni nu se arătă; se văzu 



numai înconjurat de o lumină, care-i 
pricinui o spaimă mai mare decât două
sprezece Duhuri şi se temu să nu fie 
victima vre-unui caz ciudat de năbuşire, 
fără a avea măcar mângâierea de-a o 
şti. Puţin câte puţin însă se linişti, când 
însă se linişti, când băgă de seamă că 
lumina eşa din camera de alături. Se 
sculă încetişor şi se trecură în papuci, 
până la uşă. In clipa când puse mâna 
pe clanţă, un glas necunoscut îi strigă: 
«Intră, Scrooge I» Se supuse. 

Această cameră de alături era chiar 
salonul lui Scrooge; nici o îndoială nu 
era în privinţa aceasta, dar suferise o 
schimbare surprinzătoare. Pereţii şi ta
vanul erau aşa de artistic împodobiţi cu 
frunziş, că te-ai fi crezut într'un boschet. 
Fructe strălucitoare atârnau de toate 
mănuchiurile, de toate ghirlandele; frun
zele lustruite ale crăcilor de cimşir, de 
vâsc, de dafin şi de iederă, reflectau 
lumina ca nişte mi« oglinzi. In sobă 
pălpăia un foc mare, cum nu mai vă
zuse soba aceasta nenorocită de atâtea 



ierni, nici în timpul lui Marley şi nici în 
timpul Iui Scrooge; pe pardoseală un fel 
ele tron alcătuit dintr'o grămadă de curci 
şi de gâ-jte grase, de puici îngrăşate şi de 
claponi, de şunci şi de rosbefuri reci, de 
vânat şi de purcei, de cârnaţi, plăcinte, 
«plupudingi», de butoiaşe cu stridii, de 
castane prăjite, de mere .rumene, de 
portocale zemoase, de pere mălăeţe, de 
cozonaci enormi şi de ceşti mari de 
punciu, care parfumau apartamentul cu 
aburul lor delicios. Pe acest trofeu ga
stronomic sta tolănit un uriaş vesel, chi-
peş la vedere, înarmat cu o torţă ce 
semăna cu cornul îmbelşugării, care i-
lumină faţa lui Scrooge când întredes-
cbise uşa. 

— Intră! zise Dubul; intră, scumpul 
meu să facem cunoştinţă. 

Scrooge intră încet şi cu capul plecat. 
Nu mai era acel Scrooge sumeţ de o-
dinioară, şi cu toate că ochii Duhului 
erau binevoitori, el nu îndrăsni să'i pri
vească. 
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— S:int Duhul Crăciunului de faţă, zise 
Duhul; privcşle-mă. 

Scrooge îl privi cu respect. Era îm
brăcat într'o singură tunică verde, pe 
de margini cu blană alba, şi aruncată 
cu atâta neglijenţă pe trupul său' că i 
se vedea tot pieptul cel lat, ca şi când 
ţinea într'adins să fie gol; picioarelei 
desculţe eşiau afară din cutele largii 
sale haine, şi pe cap purta drept orice 
coafură o coroană de ilice, presărată 
cu câţiva bulgăra.şi de ghiaţă. Părul 
său lung şi brun fălfăia în voe; în flgu-
ra-i voioasă în ochii săi strălucitori, 
în mâna-i întinsă şi deschisă, în glasu-i 
vesel, în toată fiinţa sa, în sfârşit, se 
citea un aer de libertate. In jurul ta
liei avea un centiron de care atârna o 
teacă antică, dar fără sabie şi roşie de 
rugină. 

— N'ai văzut niciodată pe semenul 
meu, de sigur? întrebă duhul. 

— Nici odată, răspunse Scrooge. 
— Nici odată n'ai eşft cu membri 

mai tineri din familia mea? Vreau să 
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zic cu mai marii cu câteva ierni, căci 
eu însu-mi sunt foarte tânăr. 

— Nu cred... mi-e teamă că nu... Ai 
mulţi fraţi, Duhule? 

— Peste o mie opt sute. 
— 0 familie grozav de mare de hră

nit, murmrră Scrooge. 
Duhul Crăciunului de faţă se sculă. 
— Duhule! zise Scrooge cu supunere, 

du-mâ unde vrei. Am fost dus noaptea 
trecută contra voinţei mele, şi am pri
mit o învăţătură din care am să trag 
folos. Noaptea aceasta, dacă ai ceva 
să mă înveţi sunt gata să profit. 

— Atinge haina mea. 
Scrooge se supuse şi se agăţă de haină... 

Ilice, vâsc, bobite roşii, iederă, gâşte, 
pui, şunci, cărnuri fripte, purcei, cârnaţi, 
stridii, plăcinte pudingi, fructe şi punciu, 
totul dispăru la minut. Scrooge văzii 
dispărând şi camera, şi focul şi lumina 
voioasă: ziua urmase nopţii şi se găsiră 
pe stradă în dimineaţa Crăciunului. Fri
gul era aspru, şi oamenii tăceau o mu
zică ciudată măturând zăpada de dina-
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intea uşHor şi de ps acoperişuri, în timp 
ce copiii se jucau făcând oameni din ză
padă. 

Faţadele caselor şi ferestrelor păreau 
negre de tot în contrast cu frumosul 
strat de omăt care acoperea clădirile; 
dar zăpada de pe stradă era brăzdată 
de roţile trăsurilor, cari lăsau într'insa 
făgaşe murdare şi gălbii, preschimbate 
puţin câte puţin în părae noroioase: Ce
rul era noros şi o ceaţă deasă se co
bora în atome de funingine, ca şi când 
toate coşurile Marei-Britanii ar fi luat 
foc şi se revărsau deodată. Nimic vesel 
prin urmare în temperatura sau aspec
tul oraşului... şi, totuş, în acele strade 
învăluite în ceaţă era răspândit un sen
timent de veselie, pe care nu l'ar fi pu
tut da cea mai arzătoare rază de soare; 
căci bărbaţii care măturau acoperişu-
riie de nea, se atacau cu cuvinte glu
meţe, şi din când în când îşi aruncau 
bulgări de zăpadă, bătaia inocente, mai 
puţin periculoase decât bătaie de cuvinte, 
şi cari aţâţau de asemenea râsul prin 
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dibăcia sau stângăcia luptătorilor. Pră
văliile vânzătorilor de păsări erau încă 
pe jumătate deschise, iar ale vânzători
lor de fructe străluceau de mândreţe: 
saci mari plini cu castane, efepi clin 
Spania groase şi umflate, ce semănau 
cu nişte călugări spanioli, piramide de 
mere şi de pere, chiorchini de struguri, 
cari făceau pe trecători să le lase gura 
apă, grămezi de alune, care îţi ' amin
teau plimbările diu pădurile mirositoare, 
coşuleţe cu portocale şi cu lămâi, desert 
daurit venit din climele favorizate de 
soare! 

Dar băcanii... oh! băcanii! Ce ispitiri 
nu simţea acela care îndrăsnea să a-
runce o căutătură printre deschizăturile 
obloanelor! ce parfum se răspândea din 
ceaiul şi cafeaua lor, din stafidele, mig
dalele, cuişoarele, cofeturile şi fructele 
lor zaharisite, din smochinele, prunele 
uscate şi bomboanele aşa de artistic 
lucrate pentru Crăciun! In acest timp 
cumpărătorii veneau din toate părţile, 
se grăbiau, se împingeau şi se îmbul-
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zeau la uşile prăvăliilor; unii d inei , în 
grabă, îşi uitau târguelele pe undeva şi 
erau siliţi să se întoarcă; iar negustorii 
îşi frecau manile de bucurie de buna 
vânzare ce făcuse şi de câştigul ce re
alizau. 

Clopotele încep a răsuna cu glasul lor 
de bronz, chemând pe creştini la biserică; 
uliţile se umplu de lume, flecare îmbră
cat în haina-i cea mai frumoasă şi cu 
faţa fericită. In^acelaş timp, din toate 
uliţile, din toate gangurile, din toate 
curţile, ies oameni cu tăvi în mână, pe 
cari le duc la simigiu şi care conţin 
friptura cu care ei sper să că se vor 
ospăta. Duhul părea că se interesează 
foarte mult de ei, căcî se opri cu Scro
oge pe prispa unei simigerii, şi afumă 
tăvile cu tămâe din torta sa... Ciudată 
tortă mai era şi aceasta, căci odată doi 
purtători de tăvi, începând să se certe 
şir luându-se la bălae, Duhul scutură 
peste ei câteva picături de apă, în loc 
de flacără şi se împăcară numai de-
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cât, zicând că e ruşine să se certe şi 
să se bată, într'o zi de Crăciun.... 

Clopotele amuţiră, simigeriile se în
chiseră, şi totuş ţi se părea că vezi 
un fel de imagine îmbucurătoare a tu
turor tăvilor, în aburul care se învâr
tea deasupra fiecărui cuptor. 

— Ceeace cade din torţa ta asupra 
mâncărilor, are vreo putere deosebită? 
întrebă Scrooge. 

-r- Da, are. 
— Şi are această putere înnrâurire 

asupra fiecărui mâncări in paiLof1 

— Asupra fiecărui mâncări ce e mân
cată în veselie... şi mai ales asupra 
mâncărilor săracilor. 

~ Şi pentru ce? 
— Petitru că ei au cea mai mare ne-

voe 4e dânsa... Dar vreau tocmai să-ţi 
arăt o masă de săraci. 

fj zicând acestea, Scrooge şi Duhul, 
transportaţi de odată în mahalalele 
Londrei, se opriră pe prispa unei case, 

i care Duhul o binecuvânta înainte de 
iOtra, scuturând torţa cu un zâmbet. 



S2 Ch. Dikens 

Era casa în care locuia Bob Crăcit, con
tabilul lui Scrooge, acel nenorocit de 
contabil cu cinsprezece şilingi pe săp
tămână. 

Bob nu era acasă, dar era aşteptat. 
Mrs. Crăcit, solia sa, n'are decât o ro
chie, prefăcută de două ori: ea e totuş 
frumos gătită cu panglici, ce-i drept 
eftine, dar destul de drăguţe pentru cei 
câţiva gologani ce au costat: ea pune 
de masă, ajutată de Belinda Crăcit.^a 
doua fiică a ei, care e de asemenea gă
tită cu... panglici, ca şi mamă-sa, în 
timp ce Petre Craciţ, fiul mai mare, 
învârteşte o furculiţă în cratiţa cu car
tofi, şi mai mai că înghiţea guleru'i u-
riaş de la cămaşe, — cadoul ce-i făcuşi 
tatăl său, — fericit că se vedea atât di 
frumos gătit, şi mâhnit că nu pute 
merge să-şi arate cămaşa scrobită î 
parcurile aristocratice. lata şi pe c< 
doi Crăcit mititei, un băiat şi o fat; 
care' soseau ţipând, că au mirosit găsc 
prin uşa simigiului şi au ghicit că e a Io 
/$stor mititei li se pare că-şi îngh 
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partea; ei joacă de bucurie şi linguşesc 
pe fratele lor mai mare, care suflă în 
foc până ce cartofii încep să sară in 
sus sub capacul care îi înăbuşe, gata 
de-a fi" curăţaţi de coaje. 

— Ce va fi păţit iubitul nostru tată, 
zise Mrs. Crăcit, şi fratele nostru Tiny 
Tim?... Dar Marta, care la Crăciunul 
trecut s'a întors cu două ore mai îna
inte... 

— Uite Marta, mamă! strigară toţii 
mititeii Crăcit... Ura! Marto, să vezi ce 
mai gâscă! 

— Bine ai venit fata mea! dar de ce 
Hij-d târziu? zise mitres Crăcit Mar tei, 
sărutârtd-o de o duzină de ori, şi sco-
ţându-i pălăria şi şalul. 

— A fost un lucru de predat azi di
mineaţă, mamă răspunse fata. 

— Bine fata mea, bine. Acum şezi 
lângă foc şi te încălzeşte. 

— Nu, nu! iacă vine şi tata, strigară 
cei doi Crăcit mititei. Ascunde-te, Marto, 
ascunde-te; 

Şi Marta se ascunse. B\ib Crăcit intră; 
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nodul fulardului îi atârna pe veStftjli 
nele-i prăpădite sunt biiie scutur' 
ceeace le dă un aer de sărbătoare. ] 
Crăcit duce pe Tiny Tim în spinare. \ 
mititelul de Tiny Tim avea o cârje 
picioarele îi erau puse în nişte cerc 
de fler. 

— Ei bine, dar Martaunde e? între; 
Bob Crăcit. 

— încă n'a venit, răspunse Mrs. C 
cit. 

— încă n'a venit, răspunse Bob d 
curaj.it şi CT.TI olvsit; căci piff'tăse 
Tiny Tim de la biserică până acasă j 
întârzieze tocmai în ziua de Crăciuu. 

Marta nu putu să vadă be tatăl ei 
grijat, numai aşa pentru o glumă, 
din ascunzătoare şi se aruncă în braţ 
lui, în timp ce cei doui mici Crucit ( 
ceau pe Tiny Tim la bucătărie, ca 
audă fierbând budingul. 

— Şi cum s'a purtat micuţul Tin 
întrebă mistress Crăcit pe soţul s. 
după ce râse de îngHjorâfea Iui de 
dineaori, 

http://curaj.it
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Ş'a purtat ca un înger, răspunse 
E un copil ciudat într'adevăr: are 

e cele mai curioase. îmi zicea pe 
i că lumea trebue să-1 fi băgat de 
ia în biserică, fiind-că este şchiop 
nd-că tocmai într'o zi de Crăciun le 
i creştinilor să-şi aducă aminte de 

care făcea şchiopii să meargă, 
să vadă. 

cea lui Bob tremura spunând aceste 
te şi tremură şi mai tare când mai 
că Tiny Tim a început să prindă 

auzi răsunând mica-i cârjă pe scân-
apoi Tiny Tim intră escortat de 

,ra şi de frăţiorul său, cari îi du-
)ână la scăunaşul lui de lângă so-

urmă Bob, suflecându-şi mânecele 
lămâe, şi cu zeamă de ienupăr 

n sos picant, apoi zise lui Petre şi 
doi Crăcit micuţi să aducă gâscă 
imigerie. Puţin după aceea, se în-
•"ă cu ea, ducând-o în triumf. 
Ind emoţiunea care coprinsese în-

familie, ai fi crezut că o gâscă 
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este cea mai rară dintre zburătoa 
fenomen acoperit cu pene, pe lan 
o lebădă neagră ar fi ceva comun 
gâscă era înlr'adevăr o pasăre n 
această casă. Mistrcs Crăcit încăk 
ma acestei frumoase fripturi. Pet 
prăvi de curăţit cartofii, Marta 
farfuriile căldicele, Belinda puse 
în compotul de mere, Bob aşeză p< 
Tim lângă dânsul, într'un colt al r 
cei doi Crăcit micuţi puseră scaune i 
toată lumea, fără a se uita pe ei 
şi,- ocupându-şi locurile, îşi băgar 
gurile în gură, de frică să nu cea: 
gâscă, mai înainte de-a le fi venit 
dul. In sfârşit, se făcu rugăciunea 
veni un moment de aşteptare soli 
când Mistres Crăcit, privind cuţit 
sus până jos, îl vârî în coastele pa 
în aceeaşi clipă un murmur de bi 
isbucni de jur împrejurul mesei; 
şi Tiny Tim, entusiasmat de cei do 
cit, lovi în masă cu mânerul cu 
său şi strigă cu glas slăbuţ: Ura ! 

Nici odată nu s'a mai văzut aşa 
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'ă ! Bob mărturisi că nu crede să se fi 
ript vreodată gâscă mai mare, mai 
trasă, mai moale şi mai dulce ca a-
:easta, şi aşa de ef'tină! Cu cartofii şi 
•u compotul de mere, ea ajunse cu îm-
>elşugare între-
ii fami l i i . . . 

distras Crăcit 
>ăgâ de seamă 
a sfârşit, că a 
nai (..rămas un 
•s, dar toţie rau 
ătui p â n ă 'n 
:ât, şi mai ales 
ncufii Crăcit, 
are se îndopa-
oră c u legu-
aele ce gar. .i-
iau gâscă. A-
jnci farfuriile Mistress Crăcit intră cu 
îră schimbate pudingul. (P&g. 97j 
(! miss Belinda, iar mistres Crăcit eşi 
ingura... ca să aducă pudingul! 
Ce-at,tJii dacă n'ar ii reuşit! ce-ar fi 

acă s'ar fărâma, când la răsturnat pe 

i 1029. - Bibi. p . toii No. 312-1)12 bis 1 
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farfurie; ce-ar ft da<$ cjneva a^săr i 
peste gard în ourte de diri dos şi l'ar i 
furat, pe când ^j eravi la masă şi se os 
pătau din gâscâ^L. i,a aceste presupui-
neri, cei doi micvi Crăcit devenită paliz 
de spaimă, tot felul de grozavii le tre
cură prin minte înţr'un minut. 

Dar ce abur parfumat se şii$J;e... şi se 
apropie. E ohiar el; e pudingul adus d,e 
mistress Crăcit, care surâde plină dş 
glorie cu ochii la [acel gustos pudţng, 
aşa de ţeapăn, de rotund, de asemănător 
cu o ghiulea de tun, înecat într'un litru 
de rom aprins şi împodobit cu o rămu-
rica de ilice de Crăciun. 

Oh! ce puding minunat! Bob Crăcit 
spuse că, după ideea lui, acest puding e 
un cap-de-operă al d-nei Crăcit, cel mai 
admirabil puding ce a făcut dela căsă
toria lor încoace. Mistres Crăcit răs
punse că, acum când i-a căzut greutatea 
pe inimă, poate să mărturisească ca a 
fost cam îngrijată în privinţa cantităţii 
făinuV"'Fiecare avu un cuvânt de spus; 
nimeni însă nu-şi îngădui să spună, sau 



O Noapte de Crăciun 99 

gândească măcar, ca un puding e 
• ea mic pentru o familie aşa de nu-

iroasă. Ar fi o crimă, asemenea, o 
ndea. 
jând ospăţul se sfârşi şi masa fu ri-
ată, se mătură puţin vatra şi se drese 
ui, apoi se făcu un cerc în jurul unei 

mese cu portocale şi mere, care 
-i vira de desert, în timp ce castane se 

eau în cenuşe. Se aduseră şi pahare, 
i mume două pahare mari şi o ceaşcă 

x ureche. 
- Ascultaţi, scumpii mei, zise Bob 
cit, beau în sănătatea noastră: să 
m parte de Crăciun şi Dumnezeu să 
binecuvinteze! 
amilia întreagă repetă rostul. 

— D-zeu să ne binecuvinteze! zise Tiny 
cel din urmă. 
şedea lângă tatăl său, care sirfcn-

în mâna sa, mânuţa ofilită a miti-
ui, Jou o dragoste nemărginită, tţ-
du-se parcă să nu ia cineva odorul. 
Duhule 1 întreabă Scrooge cu un ia-
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teres ce nu simţise niciodată, spune-mi 
dacă Tiny Tim va trăi? 

— Văd un scaun gol, răspunse Duhul, 
în ungherul sobei şi o cârje stingheră 
păstrată cu sfinţenie. Dacă aceste ima
gini nu se vor schimba în viitor, copi
lul va trăi. 

— Nu, nu, zise Scrooge; o, nu! bunule 
Duh, spune-mi că va trăi. 

— Dacă aceste imagini nu se vor 
schimba în viitor, repetă Duhul, Crăciu
nul viitor nu va mai vedea copilul aci, 
Ei bine! şi dacă moare nu e mai bine? 
Va micşora prisosul populai ici. 

Scrooge lăsă cu amărăciune capul în 
jos, la aceste cuvinte ale Duhului, care 
fusese însăşi cuvintele sale, şi se simţi 
cuprins de căinţă şi de durere. 

— Omule, zise Duhul, dacă ai inimă 
de om, iar nu inimă de piatră, fercs-
te-te de a vorbi mişeleşte, până ce mi 
ştii ce este acest prisos şi unde se află. 
Poţi tu să hotărăşti pe cei ce trebue să 
trăiască şi pe cei ce trebue săc moară0!1 

poate ca în ochii providenţii tu 
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fii mai puţin vrednic a trăi, decât mi
lioane de creaturi, ca copilul acestui săr
man om. Dumnezeule! să auzi o insectă 
pe frunza ei strigând că sunt prea multe 
insecte vii în ţărână, cărora le e foame! 

Scrooge se simţi umilit la această do
jana aspră şi lasă ochii în jos: dar îi 
ridică numai decât, când auzi pronun-
ţându-se numele său. 

— Acum, zicea Bob. să bem în sănă
tatea d-lui Scrooge, căruia îi datorăm 
această masă. 

— In sănătatea lui, aida de! strigă 
mistres Crăcit; ce n'aş da să-1 am în 
Wânele mele, că ţi l-aş cinsti cum me
rită. 

rfl mea... zise Bob, copiii,.. Cră-

le să fie într'adevăr Crăciunul, 
în sănătatea unui om atât de 

jârcit şi de ticălos ca d. Scro-
ştii, Robert, că aşa este el, tu 
ii bine decât toţi. 

tga mea, repetă Bob, e Cră-
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— Fie! pentru ca să-ţi fac o pis 
!<i să respectez Crăciunul, consimt, fii 
o doreşti, să beau în sănătatea lui, 
punse mistres Crăcit: îi urez dar o i 
lungă, o petrecere bună de Crăciu 
un an fericit!... Altminteri, el trebi 
fie, cred foarte vesel şi foarte feric 
tr'o asemenea zi. 

Băură şi copii în sănătatea luî. 
fără căldură. Şi Tiny Tim, dar cu r 
sare. Scrooge era' ciuma familiei. A 
ti rea numelui său răspândi un nor 
de cinci minute peste veselia acesto 
meni cum se cade. Dar după trec 
celor celor cinci minute, veselia ve 
zece ori mai mare, Bob Crăcit le s 
că a găsit un loc pentru Petru, ui. 
care-i va aduce şease şilingi şi jum 
pe săptămâuă. Cei doi Crăcit micu 
bucurară mult că Petru are să fie: 
ţionar comercial, şi Petru însuşiră 
un moment gânditor, uitându-se la 
şi gândindu-se depe acum la chipul 
îşi va întrebuinţa leafa. 

Martă, care lucra ca ucenică la i 
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sătoreasă, povesti cât de mult a lucrat 
luna aceasta şi că are de gând să stea 
în pat ziua de mâine, zi de odihnă pe
trecută acasă. Pe când se vorbea de 
unele şi de altele, castanele şi berea cir
culau din mână în mână, apoi Tiny Tim 
cântă o baladă despre un copil rătăcit 
în mijlocul zăpezii; Tiny Tim avea o 
voce micuţă şi plângătoare şi cânta fru- > 
mos. . """ 

Astfel petrecu în această noapte de 
Crăciun familia lui Crăcit. Membrii a-
cestei familii nu erau nici frumoşi, nici 
bine îmbrăcaţi; purtau ghete în care in
tra apă, haine sărăcăcioase, din care 
unele se odihneau la Muntele depistate; 
dar toţi erau fericiţi, recunoscători,' în
cântaţi unii de alţii şi mulţumiţi djtot. 
Când merseră să se cujce, sub o plbaje 
de târâie pe care o vărsa Duhul nşşţe 
eidjntorţa-i fermecată, Scrooge îiţflţ'mă 
Pe toţi cu privieea, şi mai ales pe tiny 
Tim. 

în vremea aceasta se făcuse întuneric 
bezn,ă şi o zăpadă deasă începu să cadă. 



104 Ch. Dikens 

Scrooge şi Duhul nu întâlniră pe uliţe 
decât figuri încântate, copii mergând 
înaintea bunicilor, mătuşilor, fraţilor, şi 
surorilor lor; fete cu gulere de blană şi 
cu ghete îmblănite glumeau între ele şi 
se duceau sprintene la vre-un vecin din 
apropiere, unde vai de becherii cari ve
deau sosind aceste sirene..., Şi ele o ştiau 
drăcoaicele! Această privelişte, zărită 
prin restrângerile ce le aruncau focurile 
din toate vetrele, cuptoarele şi bucătă-
tăriile, înveselea Duhul, care împrăştia 
scânteile torţei sale pe diversele grupe 
şi chiar pe aprinzătorii becurilor de gaz, 
cari râdeau ca şi toată lumea în ziua 
aceea. 

De odată, fără ca Duhul să-1 fi pre
venit, Scrooge se pomeni în mijlocul 
unui bărăgan, unei câmpii întinse cu 
mormane uriaşe de piatră, ce păreau un 
cimitir de uriaşi; cea din urmă rază 
roşiatică a soarelui în amurg, lumina ca 
o ultimă licărire, noaptea care devenea 
tot mai deasă. 

— Unde suntem? întreabă Scrooge. 
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— Intr'un loc unde trăesc minerii, cei 
ce locuesc în măruntaele pământului, 
răspunse Duhul; — dar ei mă cunosc: 
priveşte. 

O lumină apăru la geamul unui bordei, 
K Şi se grăbiră să meargă într'acolo. In

trând printr'un zid de piatră, găsiră o 
societate veselă în jurul unui foc măreţ: 
un moşneag şi o babă, cu copii şi stră
nepoţii lor, îmbrăcaţi în haine de săr
bătoare. Moşneagul, cu un glas care 
une ori întrecea vuetul vântului din pu
stiul nemărginit, le cânta un cântec de 
Crăciun, cântec vechi, pe care'l auzise 
dela doica sa, şi copii îi ţineau isonul. 
De câte ori repeta refrenul, moşneagul 
simţea puterile sale îndoindu-se şi cânta 
Şi mai tare. 

Duhul se opri agi, şi'i porunci lui 
Scrooge să se agate de haina lui, şi îl 
duse, — închipuiţi-vă groaza lui Scro
oge ! — îl duse pe mare. El văzu dispă
rând înapoia sa stâncile de lângă ma-
l uri, urechile sale fură asurzite de mu-
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getul valurilor ce se învârtejau într'un 
.şir de peşteri, cari se săpau sub picioa
rele sale. Chiar în mijlocul marii pe 
un recif (şir de stânci la suprafaţa a-
pei), bătut de o vijelie vecinică, se înălţa 
un far singuratic. Ei bine! până şi a-
colo, doi păzitori ai acestei lumini prie
teneşti a marinarilor, aprinseră un foc 
care ilumina prăpăstile; strângându-şi 
manile lor pline de negi peste masa 
lor săracă, îşi urau petrecere bună de 
Crăciun, bându-şi grogul; iar cel mai 
în vârstă dintre ei, cu faţa pârlită, la 
fel cu palida figură care împodobeşte 
partea de dinainte a corăbiei, intona 
un cântec care bubui ca un urgan. 

Duhul nu se opri nici aci. II târâ pe 
Scrooge peste întinsa mare şi-'l scoborî 
pe un vapor, unde căpitanul, ofiţerii 
de dejurnă şi toţi călătorii erau sub 
înrâurirea Crăciunului, unii cântând, 
iar alţii povesindu-şi cum au petrecut 
odinioară în această sărbătoare. 

Pe când asculta încă buimăcit vuetul 
vânturilor şi al valurilor, cu gândul la 
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trista călătorie pe care o făcea, : 
o.şe fu surprins auzind de odată ui 
hot de râs...., cu atât mai surpri 
cât recunoscu că acest hohot di 
era al nepotului său, şi că se găse 
tr'o cameră, frumos luminată, cu 
alături, care zâmbea şi privea cu 
cere şi bună voinţă la nepotul 
râdea. Râsul de obicei e tot aşa d> 
lipsittor ca şi plânsul: nepotul lui 
oge nu râdea singur; soţia sa, ne; 
lui Scrooge râdea şi ea ca şi băi 
ei. şi toţi oaspeţii râdeau dimp 
cu ei. 

— Ha! ha! ha! zise nepotul lui 
oge; v& spun pe cinstea mea că a 
oă e o prostie Crăciunul: ha! ha! 
şi credea, ce spune! 

— Ruşine să-i fie Fred! răspunsi 
fjignată nepoata lui Scrooge. Da 
vorbim mai bine de femei; ele ni 
niciodatăâ un lucru pe jumătate; 
foarte, serioase. 

Nepoata lui Scrooge era drăguţă 
rte drăguţă cu o figură încântat 
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cu obrajii cu gropiţe, cu o înfăţişare 
deşteaptă şi mirată, o gură trandafirie 
care cerea sărutări, o bărbie graţioasă 
şi nişte ochi vioi, care te băgau în 
boale. 

— E un soi de om, zise nepotul lui 
Scrooge, într'adevăr foarte ciudat, care 
ar putea să fie altfel dac'ar vrea; dar 
îşi duce singur povara păcatelor salo, 
eu n'am dece să-1 mai defaim. 

— Sunt sigură că trebuie să fie foarte 
bogat, Fred, nu e aşa? Cel puţin aşa ai 
zis tu totdeauna. 

— Şi ce ne priveşte bogăţia lui draga 
mea! Ce folos îi aduce ea? La ce-i ser
veşte? Nici măcar mulţumirea asta nu 
o are, ha! ha! ha! să cugete că-'l vom 
moşteni odată şi că vom întrebuinţa în 
felul cum ştim noi averea lui. 

— Ard de nerăbdare! urmă nepoata; 
şi surorile nepoatei şi toate celelalte 
dame, cari erau de faţă, arătară aceaş 
dorinţă, 

— Oh! cât despre mine, eu am răb
dare, reluă neptul, eu n'am inimă să-j 
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vreau răul; mai curând îl deplâng; cine 
suferă de pe uţma flrij, şale răutăcioase? 
El cel dintâi. Şi-a pyş în cap să ne des-
preţuească şi să refuze, masa noastră: 
ce câştigă cu as,ţă? nimic; ce-i dr|>pt 
însă, nici nu perde tocmai o masa straş
nică. 

— Ba eu cred că perde o masă straş
nică, zise nepoata lui Scrooge; ceil.|lţi 
ziseră ca şi dânsa: de oarece isprăvi
seră de mâncat şi erau la desert, vor
beau cu oarecare pricepere. 

— Dacă nu ma'ţi fi întrerupt, reluă 
nepotul lui Scroope, voiam să adaog că 
pierde o societate mai plăcută decât 
aceea a gândurilor sale, fie în vechiul său 
contuar, fie în camera lui cea plină de 
praf; dar n'are decât să nu ne iubească, 
eu unul am să mă duc în toţi anii sâ-i 
fac urările mele, căci îl plâng. Poate 
să-şi bată joc de Crăciun până la moa
rte, dări la urma urmelor tot are sâ-şi 
schimbe părerea, văzându-mă că viu în 
toţi anii )cu bucurie să-'l întreb: «Ce 
mai faci, uchiuje Scrooge?» Chiar dacă 
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stăruinţa mea n'ar folosi decât a'l face 
sa dea sărmanului său contabil cinci
zeci de lire şterlinge, încă aş fi mulţu
mit...., şi dacă nu mă înşel, l-am cam 
sdruncinat ieri, 

Ideia ce exprima nepotul lui Scrooge, 
ideia de a fi sdruncinat pe unchiul său. 
îi'făcu pe toţi să râdă, iar el, fericjt de 
ai vedea râzând pe socoteala sa, îl în
curaja în veselia fer, făcând ca să cir
cule sticla printre ei. 
Se făcu puţină muzică, după ceai, căci 
era o familie de muzicanţi, care cântau 
de minune, puteţi să mă credeţi, şi mai 
ales Toper, amicul nepotului lui Scrooge, 
care făcea să bubue basul ca un artist, 
fără a i se vedea vinele frunţii umflân-
du-se şi fără ca obrazul sâ-i roşească. 
Nepoata lui Scrooge cânta binişor din 
harpă. Jntre alte bucăţi ea cânta în 
seara aceea o arie care plăcea mai 
mult micuţei Scrooge, ceea care mer
sese să ia pe fratele său din pension. 
La aceste sunete aşa de familiare, Scro
oge, din ce în ce mai înduioşat, văzu 
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apărând imaginile pe care i le arăta 
înainte Duhul Crăciunului trecut. El i 
zise în sine, că dacă ar fi auzit m 
des aeeste note, ar fl fost poate m 
pu{in nepăsător la bunătăţile vieţii. 

Dar toată seara nu trecu cu muzic 
Se juca şi în gajuri: căci e bine să 
întorci la copilărie câte odată, şi m 
ales de Crăciun, care este sărbătoan 
dumnezeescului copil. Jucară şi de 
baba-oarba şi Toper primi cel dint 
să i se lege ochii. Cum însă îi legă n 
potul lui Scrooge, părerea mea este c 
amândoi prieteni au fost înţeleşi; pn 
tinsul orb vedea aşa de bine, că se { 
nea într'una după una şi aceeaşi pe; 
soană, şi anume după sora nepoatei li 
Scrooge, o fată grăsuţă, care degeat, 
fugea şi se ascundea, când îndărătul uni 
jilţ, când după o perdea..., căci fu prinsa. 
Şi ce nedemn s'a purtat Toper cu dânsa 
Sub cuvânt că o recunoaşte, îi utins 
părul, apoi unul din degetele carepurt i 
nu inel, îi puse mâna pe lanţul ce purt 
la gât... în sfârşit lucruri îngrozitoare 
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\năra fată îi făcu mustrări aspre, şi 
nd batista trecu pe "alţi ochi, ei avură 
lămurire tainică lângă fereastră. 
La jocul acesta şi la altele încă, Scro-
e simţi multă plăcere, şi'cu dragă i-
nă s'ar fi amestecat şi el; dar Duhul 
-i deto răgaz şi vru să plece. Scrooge 
rugă ca un copil să mai stea, măcar 
jumătate de oră, fiindcă tocmai înce-
se un joc nou. Duhul consimţi. Era 
;ul «da sau nu». Aşa bunăoară, eu 
mă gândesc la cineva sau la ceva şi 
spun să ghiceşti; eu îţi răspund «da» 
î îţi răspund «nu». — Eu mă gândesc, 
;e Toper, la un «animal», un animal 
i, animal neplăcut, animal sălbatic, a-
nal care aci mârâie, aci vorbeşte, 
re veţuieşte în Londra, care se plimbă 
uliţe, pe care nu-1 poţi vedea pentru 

ni, care e fârâ botniţă, oare nu se 
ă la menagerie, care nu se tae la m&-
ărie, care nu e nici cal, nici măgar, 
îi vacă. nici taur, nici tigru, nici 
ine, nici purcel, nici pisioă, nici ma-
r urs. Ghiciţi, cine e ? — Am^-ghioit, 
43029. - Bibi. p. toţi No. 312-312 bi» 8 
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am ghicit, strigă nepoata lui Scroogel 
— Ei bine, cine-i, spune? — E unchiul 
Scro-o-o-o-ge! 

Hohotele de râs fură nesfârşite, şi 
nepotul lui Scrooge râse mai mult de 
cât toţi; dar se grăbi să adaoge: bietul 
unchiu, ce-i drept, ne-a făcut prea mult 
să petrecem astăzi, ca să nu bem un 
pahar în sănătatea iui: aşa dar un pa
har cu vin cald, şi'n sănătatea unchiu
lui Scroogel 

— In sănătatea unchiului Scrooge, re
petară cu toţi în cor; să aibă parte de 
un Crăciun vesel şi de un an fericit! 

Unchiul Scrooge se simţia atât de ve
sel şi atât de entuziasmat de veselia tu
turor, că ar fl fost gata să ia parte la 
toastul societăţii şi să pronunţe un dis
curs de mulţumire, dacă Duhul i-ar fi 
dat timp. Dar Duhul şi Scrooge îşi şi 
reluaseră firul călătoriei. Văzură multe 
ţări, şi lume multă: pretutindeni numai 
fericiţi. Duhul se apropie de patul celor 
bolnavi, şi bolnavii parcă recăpătau 
putetre; se apropia de un exilat, si exi-



O Noapte do Criciun 115 

latul se credea în patria lui; de un om 
mâhnit, şi prindea speranţă; de un să
rac, şi devenea bogat. In spitale, în 
închisori, pretutindeni nnde poarta nu 
era nebuneşte închisă Duhului Crăciunului 
Duhul lăsa binecuvântarea sa şi să dea 
o lecţie nouă lui Scrooge. 

A fost o noapte cam lungă, dacă în-
tr'adevăr a fost numai una, ceea ce 
gcrooge nu crezu: îşi închipui ca mai 
multe sărbători de Crăciun fuseseră 
pentru dânsul îngrămădite într'una sin
gură. Altceva mai ciudat. Pe când Scro
oge rămânea acelaş în vechea sa formă 
exterioară, Duhul se făcea din ce în 
ce mai bătrân. La eşirea de la un bal 
de copii, Scrooge băgă de seamă că 
perii Duhului albiseră, şi-'l îutrebă, în 
sfârşit, dacă Duhurile au o viaîă aşa 
de scurtă.,_ 

— Viaţa mea pe acest glob e foarle 
scurtă într'adevăr, răspunse Duhul; ca, 
sfârşeşte chiar noaptea asta. 

— Noaptea asta! strigă Scrooge. 
Ţ- Da la miezul nopţii... Ascultă, cea-
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sul se apropie. Ceasornicul bătu trei 
sferturi peste unsprezece. 

— Iartămă că îndrsnesc să te întreb, 
zise Scrooge privind cu atenţie tunica 
Duhului, dar mi se pare ca văd ceva 
ciudat, care mişcă sub haina ta... E un 
picior sau o mână? 

— Priveşte! răspunse cu tristeţe Du
hul. 

Şi din îndoiturile hainei sale, scoase 
doi copii, două făpturi prăpădite, scâr
boase şi hidoase, care îngenuchiară că
zând. Era un băiat şi o fată, amândoi 
galbeni, slabi, nemâncaţi; doi îngeri că
zuţi sau două fiinţe drăceşti. Scrooge se 
dete înapoi îngrozit. 

— Duhule, sunt copii tăi? întrebă el. 
— Ai mei? Zi mai bine că sunt copii, 

omului, şi că se agaţă ce mine jelin-
du-se de părinţii lor. Aceasta e Neşti
inţa; şi cestălalt Mizeria. Fereştete ci.; 
una şi de alta, Si mai ales de cea 
dintâi, căci citesc pe fruntea ei o soartă 
îngrozitoare... Tăgădueşte-o, dacă po(,i, 
adaose Duhul adresându-se Londrei, tu 
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care ai zămislit-o şi care te serveşti de 
ea în scopurile tale răsvrătitoare... dar 
tremură! 

— N'au ei oare nici un loc de adăpost, 
nici un ajutor întrebă Scrooge. 

— Nu sunt închisori? răspunse Duhul 
întorcându-i ironic pentru cea din urmă 
oară, înseşi cuvintele sale; nu's case do 
muncă silnică? 

Ceassornicul bătu douăsprezece... Scro
oge se uită la Duh, dar Duhul pierise. 
La ultima bătae a clopotului, îşi aduse 
aminte de prezicerea bătrânului Jacob 
Marley; zări o fantomă solemnă şi a-
coperită cu o manta cu glugă, care ve
nea spre dânsul, alunecând pe pământ 
ca aburul. 
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Al treilea Dî i venea încet, grav şi 
tăcut. Când îl văzu numai la doi paşi, 
Scrooge îndoi genunchii, prîjimţind că 
ceva groasnie îl ameninţa. Haina cea 
lungă şi neagră a Duhului acoperea ca
pul, obrazul şi tot trupul acestuia, ne-
lăsând liber de cât o mână întins, fără 
de care ar fl greu să se deosibească 
ceva de noaptea care o învăluia. 

— Mă aflu de sigur in faţa fantomei 
Crăciunului viitor? întrebă Scrooge, luân-
Lluşi inima în dinţi. 

Duhul nu răspunse nimic, dar cu 
mâna îi făcu semn să priviasca în 
jos. 

~ Vrei să-mi arăţi icoanele locurilo» 



122 >;• Ch. Dickeni 

cari n'ar fost încă, dar care vor fi în 
viitor, nu e aşa Duhule? 

La această nouă întrebare a lui Scro
oge, Duhul se mulţumi a da din cap; 
cel puţin aşa îşi explică Scrooge o miş
care a glugii 

Cu toate că Scrooge începuse a se o-
bişnui cu Duhurile, simţi o groază aşa 
de mare, că picioarele i se muiară, şi 
putu cu mare greutate să-1 urmeze. 
Duhul se opri un minut, ca sâ-i dea 
timp să-şi reculeagă puterile; dar Scro
oge sirnti groaza sa mărindu-se, la gân
dul că de sub acea învelitoare neagră 
doi ochi se pironeau pe dânsul, deşi el 
nu deosibea nimic alt decât o mână de 
fantasmă şi o umbră neagră. 

— Duh al viitorului! strigă el; tu mă 
înflori ma mult de cât toate fantomele 
pe care le-am văzut; dar fiindcă ştiu 
că eşti trimes pentru binele meu, fiindcă 
sper să trăesc de aci înainte cu totul 
altfel ca până acum, sunt gata să te 
urmez cu inima recunoscătoare. Nu vrei 
să-mi vorbeşti? 
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Nici un răspuns. Numai cu mâna ii 
făcu semn să meargă. 

— Ia-o înaintea mea, te'rog: noaptea 
trece repede şi timpul nostru e preţios; 

, mergi înaintea mea Duhule! 
Năluca îşi reluă mersul ei solemn; 

Scrooge o urmă în umbra hainei sale. 
.şi-i se păru că este dus de ea Nu pot 
spune cu siguranţă că au intrat în o-
raş; mai curând venea oraşul spre ei 
şi îi învăluia în mişcarea sa. Ajunseră 
astfel până la Bursă, şi se amestecară 
printre grupurile de bancheri şi de sam
sari, unii sunând banii în buzunări, 
alţii uitându-se la ceasornic si jucân-
du-se gânditori cu brelocul lanţului, aşa 
cum Scrooge îi văzuse de atâtea ori. 

Duhul se opri alături de câţiva, care 
vorbeau între ei şi îi arătă lui Scrooge, 
care stătu să-i asculte. 

— Nu ştiu, răspunse un om gros cu 
bărbia groasă, nu ştiu nimic; tot ce 
ştin e, că a murit. 

— Când? întrebă un altul. 
— Noaptea trecută mi-se pare. 
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— Ce fel! a muriiV eu credeam că 
n'are să moară nici odată zise un al 
treilea, luând o priză enormă de tabac 
dintr'o tabachere mare. f

% 

— Dar cu banii ce-a făcut? întrebă 
un gentiemen, al cărui nas era împodo
bit cu un cucuiu la fel cu creasta unui 
curcan. 

Gluma aceasta făcu pe toţi să rază 
cu hohote. • 

— înmormântarea va fi de sigur ef-
tină, mai zise tot el. Cine vreţi să în
soţească coşciugul? Nu va fi nevoe de 
trăsuri tocmai multe. Daca am merge 
şi noi aşa de plăcere? 

— Eu nu mă împotrivesc, numai să 
găsim ceva de chefuit, replică omul cu 
cu cucuiul pe nas; şi dacă merg vreau 
cel puţin să nu plec flămând de acolo. 

Alt hohot de râs. 
— Constat, zise cel care vorbise întâi 

că sunt cel mai disinteresat dintre D-v.; 
căci eu nu port nici odată mânuşi ne
gre şi nu-mi place cheful; mă voi duce 
totuşi, chiar daca nimeni nu s'ar duce. 
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Când mă gândesc bine, eu am fost mi 
so pare, cel mai bun prieten al său; 
tt'ci odată nu ne întâlneam fără ne vorbi. 
Adio. domnilor, adio! 

Grupul se împrăştia. Scrooge ceru o 
lămurire Duhului. Acessta pătrunse într'o 

ulifă, şi-i arătă 
cu degetul doi 
trecători, care 
se întâlneau. S-
crooge ascultă, 
crezând că de-
la ei va avea 
lămurirea. 

Erau doi ne
gustori bogaji, 
pe care îi cu
noştea, şi cu oa-

r>ul„i] ^ r.pri alaiuri de r i Se silise a sta 
11 v : ' c a r e v o r b c a u <P 1 2 2) în totdeauna în 

wie legături. 
"-Ce mai faci? zise unul. 
""- Cum o duci? zise celall. 

işor... InSfârşit, ştii că bătrânul 
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sgârie-brânză a dat ortul popii 
— Am auzit şi eu... E frig, n 
— E un ger de Decembrie. M 

că patinezi. 
— Nu, am alt ceva de faci 

ziua! 
Nici un cuvânt mai mult, şi 

negustori se despsrfiră. 
Ce însemnătate putea sa de, 

unor convorbiri aşa de ordinai 
să fi murit? Despre Jacob Mar 
nu putea fl vorba... Acesta m 
mult. Apoi însoţitorul său era 
al viitorului. Sa fie oare?... Ser 
puse în gând să asculte acum ci 
două urechile şi să privească ( 
aminte, cele ce aveau să se p 
dar mai ales şă bage de seamă 
bra sa. când va trece dinainte-i 
tându-se să ghicească toată t; 
chipul cum se va purta celalt ei 
Se căută dar in locul său obicim 
un altul i-1 luase; în zadar arăt 
sornicsl Bursei ora fixă, când e 
nnia să vie: nu-vedea pe nimen 
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ne în aeeea gloata, care se 
pe treptelele de la intrarea 
Bursei. Surprinderea sa însă 

ault, căci se gândise la o schim-
ivârşită a traiului său obicinuit. 
îea aceasta, fantoma stetea lângă 
u mâna veşnic întinsă. I se păru 
ge că ochiul nevăzut al Duhu-
runsese până în adâncul gân-
i nor rece îi trecu prin oase. 
că locul sgomotos al afacerilor 
ră într'o mahala întunecoasă a 

unde piciorul lui Scrooge nu 
lici odată înainte, dar al cărui 
u îl ştia, Uliţele erau murdare 
te, prăvăliile şi casele sarăcă-
locuitorii pe jumătate goi, cu 
îpte, beţi şi hidoşi. Ulicioare, 

cloace vărsau murdăriile lor 
;est labirint, plin de crime, de 
de mizerie. Intr'unul din colţu-
mai afundate ale acestei vizuini 

riui şi a ruşinii, era un beciu 
întunecos unde se vindeau feare 

Licle goale, sdrenţe, oase şi tot 
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felul de rămăşiţe. Pe jos, înăuntru, erau 
îngrămădite chei ruginite, cuie, lanţuri, 
tuf ani, pile, vergele, tipsii desperechiate 
de balanţe, etc., vechituri ce nu se răs
colesc decât cu scârbă, se ascundeau sub 
acele grămezi de sdrenţe, sub acele mor
mane de oase. In mijlocul mărfurilor sale, 
lângă o sobă de cărămizi vechi, un om 
de şcaptezeci de ani, vulpoi bătrân cu 
porii albi, se apăra de frigul din afară 
printr'o perdea făcută dintr'o rută mur
dară, atârnată de o frânghie, şi-şi fuma 
luleaua, cu toată plăcerea ce o dă sin
gurătatea. 

Pe când Scrooge şi Duhul se găseau 
în faţa acestui om, intră o femeie care 
ducea un pachet greu, apoi alta, încăr
cată tot astfel; iar după ele intră ime
diat un om în haină neagră murdară-
Aceste trei persoane tresărira recunos-
cându-se; dar după ce le trecu puţin mi
rarea, împărtăşită şi de negustc" i^h '1"-
niră câte-şi trele într'un râs ci 

— Întâi, trebuie să treacă sp; 
mortului, zise femeia care irit 
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intea celorlalţi; apoi vine rândul veghe
toare^, şi la urmă rândul cioclului, 
zici de asta, tată Joe? Să ne întâlnim 
câteşi trei aci, fără ca să fi .ştiut unul 
de altul! 

— Nici nu se putea să vă întâlniţi îîi-
tr'un loc mai bun ca acesta, răspunse 
bătrânul Joe, scoţând luleaua din gură. 
Treceţi în salon; aveţi intrarea liberă 
aci în orice minut, oştiţi şi apoi n'aveţi 
de ce să vă sfiiţi,' nu vă sunteţi străini 
unul altuia. Aşteptaţi numai să închid 
uşa. Oh! cum. scârţâel nu cred să am 
aci o bucată de fer mai ruginită ca ţâ-
tânele ei, şi sunt sigur că nu veţi găsi 
în toată prăvălia un os mai bătrân ca 
oasele mele. Ha! Ha! ne-am potrivit de 
minune. Treceţi în salon, aideţi ! 

Salonul era spaţiul despărţit de- pră
vălie prin perdeaua de petice. 

•Xc Misiunii sgândărî focul cu o bucată 
veche de fer de rampă şi, după ce în
dreptă fitilul lampei, (era noapte), cu 
ţeava lulelei, o puse la ioc în gură. 

hi vrpmea aceasta femeia care vor-
«029. - Bibi p. toţi No. 312-312 bis 8 
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bise cea dintâi, trânti jos pachetul şi se 
aşeză pe un scăunel; apoi punându-şi 
coatele pe genunchi, privi pe ceilalţi în 
ochi cu neruşinare. 

— Ei bine, ce? n'avcm oare dreptul, 
mistres Dilbsr, zise ea după aceea, să 
îngrijim flecare de pielea noastră ? Dai 
el însuşi, pare că a făcut altceva toată 
viaţa lui ? 

— Adevărat, adevărat, răspunse îngri
jitoarea, nimeni mai mult ca dânsul, 

— Şi ce staţi de vă uitaţi unul la al
tul ca nişte fricoşi? Care din noi e ma 
cum se cade decât celălalt? De sigure; 
n'avam de gând să ne scoatem ochi 
unul altuia. 

— De sigur că nu, răspunse mistreţ 
Dilber şi cioclul, de sigur că nu. 

— Ei bine! continuă femeia, ajunge 
Parcă cine pierde, că am luat şi noi Câ 
leva sdrenţe ca asiea ? Mortul de sigu 
că nu. 

— . .1, nu, răspunse niistrc: 
Dilber, râzând. 
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— Dacă ar fi vrut calicul să le păs
treze după moarte, urmă cealaltă, de 
;e n'a fost mai darnic pe când trăia? 
Vr fi avut acum pe cinva care să ve
gheze la căpălâiul său, când se luptă 
u moartea, în loc de a fi singur cuc, 
;ând şi-a dat sufletul. 

— N'ai spus nici odată un adevăr 
nai mare, replică mistres Dilber, l'ai 
udecat aşa cum merită. 

— îmi pare rău că pachetul nu e ceva 
Hai greu, urmă cea dintâi şi poate ar 
i fost, puteţi să mă credeţi, dacă aşi 
1 putut pune mâna pe ceva mai gros. 

lă-1, desfăl numai tată Joe, şi spu-
ie-mi cât face. Dar să spui drept. Nu 
nă tem nici că sunt cea dintâi, şi nici 
'ă d-lor au să vadă. Fiecare din -noi 
'ii se pare, şi-a făcut socotelile sale 
uainte de a ne întâlni aci. Nu e nici 
n p;Uat, desfă pachetul Joe. 
Dar galanteria cioclului nu îngădui ai

da să înceapă asaltul altuia, şi-i arată 
rada sa. Nu era tocmai lucru mare; 
nul sau două breloace de lanţ, un port-

4 
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creion, doui butoni de manşetă şi o s 
grafă de mică valoare.... şi atâta to 
Aceste diferite articole fura cercetate s 
preţuite fiece în parte de bătrânul Jo 
care însemnă pe zid cu creta sumele c 
voia să dea, şi adună totalul! 

— Iată socoteala d-tale, zise el, atât 
dau, nici măcar o jumătate de şilir 
mai mult, chiar de m'ai omorî. Alt 
acum. 

Veni rândul mistres-eiDilber; ea scoa 
dinlr'o legătură, cearşafuri, peşchire, 
pereche sau două de ghete, o linguri 
de ceai şi un (deşte de zahăr. Socotea 
fu făcută şi de astă dată lot cu ere 
pe părete şi în acelaş chip. 

— Dau în totdeauna maî mull feme 
lor, zise bătrânul Joe, E o slăbiciune 
mea, care mă ruinează. Iacă socotea 
d-tale. Dacă mi-ai cere o santimă m 
mult, m'am căii că am fost atât deda 
nic şi aş scădea o băncuţa. 

— Şi acum desfă şi pachetul meu,J< 
zise prima femee. 

Joe se puse în genunchi, ca să-l poa 
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destace mai uşor, şi după ce deslegă câ
teva noduri scoase .o bucata groasă de 
stofă de coloare închisă. 

— Dar ce-i asta? întrebă Joe; perdele 
de pal ? 

— Da! răspunse femeea râzând şi aple-
cându-se cu braţele încrucişate, perdele 
de pat! 

— Ce fel ? le-ai scos cu inele cu tot, 
pe când zăcea încă în pat? întrebă Joe 

— Da! replică ea. Şi de ce nu ? 
— Eşti născută pentru a face avere, 

şi ai să faci, zise Joe. 
— Fireşte că n'am să trag mâna goală, 

odată ce am întins-o pentru a apuca** 
ceva... si cu atât mai vârtos, când e 
M irba de un om de soiul «ăstuia» ! Dar, ia 
le rog, nu pica untdelemnul din lampă 
peste (uverturi! 

— Cuverturile lui? întrebă Joe. 
"— Dar ale cui naiba să fie? Ţie-e frica 

«•'o să răcească? 
— Spor că n'a murit ele vre-o boală 

loare, hai, ce zici? întrebă deo~ 
•e oprindu-se. 
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— Nu te teme, moşule! De altminteri 
nici eu nu ştiu, că nu m'am dus să-1 în
treb... Oii! dar în ce priveşte cămaşa 
aceasta, pot să-ţi pleznească ochii ui-
tându-te şi n'ai să zăreşti o singuă gău
rii 'ă, un locşor ros. E cea mai bună şi 
cea mai bună şi mai flnăcămaşe a lui..., 
care iară mine ar fi fost; pierdută. 

— CA' înţelegi prin pierdută? întrebă Joe: 
— Fiindcă era să fie îngropat cu ea, 

reluă ea râzând. A fost un nătâng acolo. 
care i-o pusese, dar i-am scos-o... Ame
rica e destul de bună pentru morţi; şi 
apoi cu ea şi fără ea, tot groaznic ar 
ii arătat. 

Scrooge asculta cu groază această con
vorbim. Grupul strâns în jurul lucriirilor 
unui mort şi văzut la lumina unei lămpi 
păcătoase, ii insuflă o scârbă mai mar.' 
do cum n'ar fi pulul să-i insufle nici 
dracii cei liidoşi, cari se ceartă pentru 
hoit. 

—• Ha! ha! ha! adaose încă ferneea 
aceasta cu râujeala ci batjocoritoare, 
când Joe scoase din buzunar o pungă do 
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flanelă şi numără fiecăruia partea ce 
se cuvenea. Şi iaca aşa isprăvesc lucru
rile. Gât timp a trăit, ne-a ţinut toarte 
departe de dânsul şi acum când e mort 
ne dă de câştigat. Ha! ha! ha! 

— Duhulel zise Scrooge, tremurând 
din cap până în picioare... am înţeles, 
am înţeles... soarta acestui nenorocit ar 
putea să fie şi a mea. Viaţa mea de 
până acum, mă duce către acest sfârşit. 
Dar, D-zeule, ce văd? 

Se dete înapoi: scena se schimbase, 
şi acum atingea parcă un pat, un pat 
gol, fără perdele, pe care însă sub un 

iulgiu sfâşiat se odihnea un ce groaz
nic. Camera era foarte întunecoasă, prea 
întunecoasă, ca sase poată vedea lămu
rit cine era, cu toate că Scrooge îşi 
plimba deasupra privirile, împins de o 
curiozitate tainică. O palidă lumină res
trângea câte o rază peste pat, şi lăsă să 
se vadă un cadavru despuiat, părăsit, la 
căpătâiul căruia nimeni nu plângea, ni
meni nu veghia. 

Scrooge întoarse privirele/ către fan

es 



136 Ch. Dickens 

tomă. Aceasta îi arătă cu gestul, capul 
mortului. Nu i-ar li trebuit decât să 
mişte puţin cu degetul giulgiului ere îl 
acoperea întru câtva...; Scrooge se gân
dea s'o facă, dorea s'o facă dar nu în-
drăsni. 

— Oh! îşi zicea el; dacă acest om ar 
butea sa mai trăiască odată, car..' ar li 
primul său gând? oare gândul sgâree-

Un pat gol fără perdele... (pag. 134) 
nici, al lăcomiei, al câştigului? Gândul 
acesta nu l'a adus oare la acest sfârşii 
înfiorător? iată-1 acum singur în casă 
pustie, şi nu se găseşte o ftnţă, bărbat, 
femee sau copil, care să zică: „a Ur^\, 
bun pentru mine in cutare împrejurare; 
mi-a adresat uu cuvânt binevoitor în. 
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cutare zi"; şi ca recunoştinţă pentru a-
cest cuvânt, să zică: D-zeu să-I ieri 

Se auzi un sgomot uşor; o pisica ră-
câia la uşă; apoi îndărătul sobei, ş 
rocii rodeau ceva. Ce căutau ei în a< 
stă cameră de mort? Ce însemna neli
niştea acestor animale? Scrooge nu în-
drăsni să cugete mai departe. 

— Duhule, zise el, locul acesta o înfio
rător, îl voi părăci ducând cu mine lec
ţia ce-mi clă, crede-mă... dar să plecăm 
de aici... 

Duhul însă îi arăta mereu cu degetul 
spre giulgiul mortului. 

— Te în{,eleg, urmă Scrooge şi i 
aş putea, aş face ce-mi porunceşti; dar 
nu pot, Duhule, nu pot... 

Duhul păru că răscoleşte cu privirea 
sa nevăzută fundul inimii lui Scrooge. 

— Duhule, dacă e în oraş cineva, pe 
care să-1 ii mişcat moartea acestui om, 
zise Scrooge cu nelineşte dureroasă, te 
rog arată-mi-1 pe acel cineva, Duhule! 

Fantoma desfăşură o clipă neagra sa 
haină întocmai ca o aripă, apoi înfă-
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şurându-se la loc, se găsi deodată într'o 
cameră, unde era o marnă cu copii ei. 

S ! făcuse dimineaţă; femeea aştepta 
cineva, şi agitată^ de o nerăbdare 
r-ijată, căci mergea de colo până colo 

prin odae, tresărea la cel mai mic sgo-
mot, privea prin fereastră afară, se uita 
la ceasornic, derca în zadar să lucreze 
cu a ui si putea deăbia' să sufere sgo-
moţul celor doi copii care se jucau. 

In sfârşit auzi bălaia cea dorită la 
usc. Aleargă şi deschise bărbatului său. 
Acest, om al cărjii obraz trăda urmele 
unor griji dureroase, deşi tânăr încă, 
avea în momentul acesta o înfăţişare 
liniştită, lăsa să se vază uu fel de bu
curie sinceră, de care îi era ruşine şi 
pe care căuta s'o înăbuşească. 

Se puse sa mănânce bucatele care a-
ptau pe foc întoarcerea sa. După o 

Iii s tăcere, ea îndrăsni să-1 întrepe: 
-/Ei bine, ce veste? 
Era nedumirit asupra a ceeace trebuia 

să răspnndă. 
— Bună sau rea?" 
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Rău, răspunse el. 
-Suntem dar cu totul pierduţi? 

— Nu, mai e o sperunţă, Caroline 
— Dacă 1'am putea îndupleca, zise ca 

mirată, ar ft o speranţă poate: da, ar 
fl, după o asemenea minune. 

— Nu mai avem Carolino pe cine în
dupleca; a murit! 

Era o creatură blândă şi răbdătoare, 
sau o arăta numai figura ei aşa; totuşi 
nu se putu opri să nu se bucure în fun
dul sufletului ei, şi o spuse împreunân-
du-şi manile, apoi făcu o rugăciune, ce
rând iertare lui D-zeu de păcatul ce 
făcuse. 

— Femeea, pe jumătate beată de a-
seară, îmi spuse dar adevărul, când am 
venit să-1 rog ca să-mi amâne poliţa cu 
o săptămână. Am crezut că era o sim
plă scuză; când colo, nu numai că era 
bolnav, dar era pe moarte. 

— Şi pe mâna cui trece poliţa noastră? 
— Nu ştiu, dar ,până atunci vom avea 

bani. Ce-i drept, ar ft o mare nenoro
cire, dacă ar cădea in mâna unui ere-
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fiilor tot aşa do nemilos ca şi celalt. 
Oare cum, putem dormi noaptea asia 
iară grijă, Caroline 

Da, ei simţeau acum o greutate mai 
puţin pe inimă. 0 bucurie sinceră în
sufleţea obraji copiilor, care veniseră 
să asculte, deşi nu înţelegeau nimic. 
Familia aceasta datora puţin din feri
cirea ei morlii acestui om: singura e-
moţiune adevărată pricinuită de această 

irriplare, singura ce Duhul putu să 
arate lui Scrooge, era o emoţiune de 
i Ccurie. 

— Duliule, zise Scrooge, dacă nu vrei 
ca odaia mortului în care am fost a-
diueaori să fie veşnic dinaintea mea; 
şterge această amintire şi fă-rnă să văd 
o scenă duioasă pricinuită de un mort. 

Duhul îl duse prin mai multe uliţe, 
caro îi erau cunoscute şi, pe când mer
gea, Scrooge privea în toate părţile, că-
doar s'o rocunoaşte în cineva, dar nu 
se văzu nicăeri. Intrară în casa sărma
nului Bob Crăcit, pe care Scrooge o 
mai vizita se.Muma şi copiii eşdeau în 
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jurul focului şi aşteptau liniştiţi... foarte 
liniştiţi. Cei doi Crăcit mititei, şi • 
motoşi, steteau într'un colţ ca nişte sta
tui, cu ochii pironiţi pe fratele lor Petru, 
care se uita într'o carte deschisă. Muri ia 
şi fratele coseau... Toată lumea era lini
ştită. 

In momentul când Scrooge şi Duhul 
intrau în odae, Petru citea eu glas tare 
aşa că Scrooge, auzi, acete cuvinte: 

«Şi el luă copilul şi'l aşeză în mijlo
cul lor». 

Dar de ce şi-a întrerupt citirea? Muma 
puse lucrul pe masă şi'şi ascunse faţa 
in mâini zicând: Culoarea stofei mă su
pără la ochi. 

Culoarea... Ah! sărmane Tiny Tim! 
— Văd mai bine acum, zise soţia lui 

Crăcit; lumina mă oboseşte şi pentru 
nimic în lume n'aş vrea ca tatăl vostru 
sâ creadă la întoarcere că am plans... 
Trebuie să vie, vremea se apropie. 

— Vremea a trecut, zise Petre închi
zând cartea; dar eu cred că merge mai 
încet ca altădată, de câteva seri, mamă 
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Mama şi copii păreau iar liniştiţi. 
In sfârşit, ea răspunse cu un glas ferm, 
care nu se muia, decât la un singur 
cuvânt: 

— L'ani văzut că merge repede, foarte 
repede cu... Tiny Tim în spinare. 

— Şi eu, strigă Petru. 
— Şi eu, strigă un allul, 
Toţi repetară: «şi cu», 
— Dar Tiny Tim nu cântărea nimic, 

zise mama reluâhdu-şi lucrul, spre a'şi 
ascunde durerea, şi tată-său îl iubea 
atât că'l purta uşor... foarte uşor... Dar 
îl aud pe tata că vine. 

Ea alergă înaintea Ini. Bob intră cu 
fulardul de gât... că :i avea nevoe de el 
acum, bietul om. Cin iul ii aştepta pe 
măsuţă, şi fiecare se grăbi să'l servească. 
Apoi cei doi mici O a-.it, se aşezară pe 
genunchii săi, şi flecare dintre ei lipi 
câte lin obrăjor de obrajii lui, vrând 
parcă a'i zice: «Suntem aci, tată, nu te 
mâhni». Bob se arătă vesel cu toţi, şi 
spuse câte o vorbă buna la unii şi la 
alţii. Se uită la lucrul femei şi al fice-
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lor sale, şi lăuda dibăcia şi silinţa lor. 
— Are să fie gata încă înainte de 

Duminecă, zise el deodată. 
— Duminecă! Ai fost azi acolo Robert? 

întrebă femeea. 
— Da draga mea, răspunse Bob... 

îmi pare rău că n'ai putut veni şi tu; 
ţi-ar fi făcut bine, să vezi ce verde e 
locul; dar ai să te duci des să-1 vezi, 
nu e aşa? I-am făgăduit să mă duc să 
mă plimb pe acolo Dumineca. Scumpul 
meu copil, scumpul meu copil! strigă 
Bob, scumpul meu copil! 

Nu putu să se stăpânească şi isbncni. 
Eşi din odaia unde se afla familia şi 
se sui într'o odae de deasupra, care era 
luminată şl împodobită ca de Crăciun. 
Era acolo un scaun... pe care sărmanul 
Bob şezu, şi după ce se mai linişti pu(in 
se deto jos. 

Familia se aşeză lângă foc; fetele şi 
muma lor îşi reluară lucrul şi vorbeau 
între ele. Bob le vorbi de bunăvoinţa de 
admirat a nepotului lui Scrooge, pe care 
intâlnindu-1 într'o seară, ii întrebase 
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mişcat de înfăţişarea sa cam... cam a-. 
bătută, îl întrebase ce are. Atunci, urmă 
Bob, i-am spus şi eu pricina, căci e o-
mul cel mai amabil din lume. «Sunt 
foarte mâhnii de ceea ce'rni spui domnule 
Crocit, zise el; şi deplâng din toată i-
nima pe buna d-lale soţie»... Un lucrii 
aş vrea să ştiu: de unde ştie el asia? 

— Ce să ştiu? dragul meu. 
— Că tu eşti o femee bună. 
— Oare n'<> ştie toata lumea? zise 

Petru, 
— Foarte bine ai răspuns, fătul meu 

zise Bob; şi eu cred că toată lumea o 
. «Deplâng din adâncul sufletului, 

•zicea el, pe buna d-tale soţie; daca aş 
putea să vă flu foiosilor întru câtva, 
iată adresa mea». Şi îmi dete cartea 
sa de vizită. «Vino de mă vezi.» — Dar 
ceea ce m'a încântat la omul acesta, nu 
e atât serviciile ce mi-ar putea face» 

(bunătatea sa. Ai fi zis că a cuno
scut pe micul nostru Tiny Tim şi că-1 
regretă, cum îl regretăm şi noi. 
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— Sunt sigură că arc o inima 1 unu, 
zise mistres Crăcit. 

— Ai li şi mai sigură, draga mea re
plică Bob, dacă l'ai fi văzut şi i-ai (i 
vorbit. Nu m'aş mira, băgaţi bine de 

îma, dacă ar găsi un loc mai bun 
hii Petru. 

— Şi atunci, zise miss Crăcit, Petre 
se va însura. 

— Vrei sa Iaci? răspunse Petru râ
zând. 

— Ar putea într'o zi să aibă dreptate 
fătul meu, /.isc Bob, cu bate că mai e 
timp până alunei. Dar m orice cbip ne 
vom despărţi unii de alţii, sunt sigur că 
nimeni din noi nu va uita pe mititelul 
Tiny Tim... 

— Nici odată tată! strigară toţi. 
— Şi şl iu zise Bob, ştiu, iubiţii mei, 

că âmintindu-ne răbdarea şi blândeţea 
şa... deşi nu era decât un copilaş... — nu 
ne vum certa nici odată... căci ar fi 
să'l i itătu pe bunul Tiny Tim. 

— Nu, nici odaală, tată! repetară Iuţi 
4302». — Bibi. p. to(i No. 312-312 bis 9 
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— Mă faceţi fericit, foarte fericit! zise 
Bob. 

Mistres Crăcit îl săruiă, fetele îl să
rutară, cei doi mici Crăcit îl sărutară 
şi Petru îi strânse mâna cu dragoste. 
Suflete copilăresc al lui Tiny Tim, tu ai 
fost de esenţă dumnozeească. 

— Fantomă, zise Scrooge, ceva îmi 
vesteşte că despărţirea noastră se apro
pie; ceva de core nu-rni dau socoteală. 
Spune-mi cine a fost omul pe care Fam 
vă v.ut mort. 

Duhul Crăciunului viitor îl duse ca şi 
mai înainte, dar !ui Scrooge i se păru 
că de astădată îl duce şi mai repede şi 
şi îl rugă să se oprească. 

— Acest cartier, zise el, pe care îl 
cutreerăm aşa de iute, era centrul afa
cerilor mele, — căci in mijlocii Vedenii
lor viitorului, Scrooge vorbea de pre
zent ca de trecut; — iată şi biroul, la-
să-mă să văz ce voi ii într'o zi. 

Duluil se opri; dar degetul său ară
tător se îndrepta în alia parte. 

— lată biroul, striga Scrooge; de ce 
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îmi faci semn să mors mai departe? 
Degetul neînduplecat ramase neclintit. 
Scrooge alergă în grabă să aruuce 6 

privire prin foreast-a contuarului. Era 
lot un contuar' dar nu mai era al său. 
Mobilele erau aceleaşi, dar persoana de 
pe scaun nu mai era el. Fantoma repetă 
gestul. 

S:,rooge o ajunse şi o urmă din nou 
până la un grilaj de fier. Se opri înainte 
de a intra: era un cimitir!.. Aci dar, 
sub pământ zăcea omul al cărui nume 
voia să-1 afle. Cimitirul era înconjurat 
de case; iarba şi buruienele creşteau 
cu înibcişugare, vegetaţia puternică a 
morţii, iar nu a vieţii., locurile erau 
îndesate şi, lucru ciudat, se vedeau şi 

>pi desebise: căci cimitirul este o pră
pastie fără fund. 

Duhul, în picioare printre morminte, 
arătă'unul lui Scrooge, care se apropie 
tremurând ca varga, căci în figura veş
nic impunătoare a fantomei i se păru 
că recunoaşte o nouă însemnare. 

- înainte de a face un pas către a-
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cest mormânt, zise Scrooge, răspunde 
Ia o întrebare: Ceea ce'mi arăţi, este 
umbra lucrului ce trebuie să fie; sau 
numai ce poale să tie? 

Dubul se mulţumi de astă dată, drepl 
orice răspuns, să-i arate cu degetul mor
mântul lângă care se aflau. 

— Căile omului duc spre un scop, zise 
Scrooge. Dar dacă omul îşi schimbă ca
lea, se schimbă .şi scopul. Spune-mi 
dacă este aşa şi cu acela pe care vrei 
să mi'l arăţi? 

Duhul rămase nemişcat ca mai înainte. 
Scrooge se aplecă cu groază pe pia

tra mormântală şi, urmând cu privirea 
degetul nălucii, citi drept orice epitaf 
pe acest mormânt negnjat, însuşi nu
mele său: «Ebenzer Scrooge». 

— Eu sunt dar omul care a zăcut pe 
patul acela? strigă el îngenuchind. 

Degetul se plimbă rând pe rând de 
la mormânt la dânsul şi de la dânsul 
la mormânt 

— Nu, Duhule, nu! nu 1 
Degetul arăta mereu. 
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— Duhule, strigă ol agăţându-se do 
haina lui, ascultă-mă. Nu mai sunt o-
mul care am fost, nu voi mai li omul 
ce-aş fi fost, fără mijlocirea voastră bi
nefăcătoare. De ce mi s'au arătat toate 
aceste lucruri, mică nu mai este nici o 
speranţă pentru mine? 

Pentru întâia oară, mâna Duhului şo
văi 

Bunule Duh! urmă Scrooge, îugenu-
chiat la picioarele sale, mijloceşte pen
tru mine, aibi milă de mine. Asigură-mă 
că pot schimba aceste imagini pe cari 
mi le-ai arătat, schimbând felul meu de 
viaţa. 

Mâna făcu o mişcare binevoitoare. 
— Yoi cinsti Crăciunui în fundul i-

.uimii mele şi îl voi serba în fiecare an. 
Voi trăi în trecut, prezent şi viitor. 

i trei Duhuri care m'au vizitat, nu 
mă vor părăsi, căci nu voi înceta să 
mă port după învăţămintele ce mi-au 
dat. Oh! spune-mi că pot şterge scrisul 
de i»o această piatră 

Iu durerea sa, Scrooge apucase mâna 



150 Gh. Dickens 

Land îşi împreuna mamele spre a-1 ruga., (p.. 150. 
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fantomei. Ea vru să se libereze din strân-
soarea sa, dar el o ţinea cu putere. Du
hul fiind mai tare, îl respinse. 

Când îşi împreună manele, spre a'l rugă 
pentru cea din urmă oară, Scrooge văzti 
o schimbare în haina şi în formn stafiei, 
caro se preschimbă pe nesimţite îndrug 
de pat. 



PA IV IF. A. CINCI A 



Incheere 

Da! era un drug de pat şi încă un 
drug al patului, şi Scrooge se găsea în 
odaia sa. Dar lucru mai fericit încă e, 
că era viu şi că viitorul îi sta înainte, 
pentru a trăi şi a se îndrepta. 

— Vreau să trăesc în trecut, prezent 
şi viitor, repetă Scrooge, sărird jos din 
pat; vreau să profit de învăţămintele 
celor trei Duhuri. Ah! Jacobe Marley! 
Mul(.umesc lui Dumnezeu şi sărbătorii 
Crăciunului, o spun în genuchi, bunul 
meu Jacob, în genuchi! 

Era aşa de însufleţit de bunele gându
ri ce avea, că glasu-i stins putea de a-
bia repeta cuvintele înfiăcăratei sale gân
diri Plânsese în suspine în tot timpul 
luptei sale cu Duhul, şi obrazul lui era 
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în<"ă umed de lacrămi. 
— Nu sunt încă rupte! strigă Scrooge, 

sărutând perdelele patului său, nu suni 
rupte cu inele cu tot, ele sunt aci şi eu 
de asemenea sunt aci: icoanele lucruri
lor care ar fi putut să realizeze, pul 
disprea acum, ele vor dispărea, o cred, 
o ştiu. 

In entu'asiazmul său, nu mai ştia ce 
făcea cu manile, îşi puse de două-trei 
ori hainele pe d'andoasele, le scoase 
crezând că le pune, se sbătea în ciorapi 
ca Laocoon între şerpi şi făcu tot felul 
de năzdrăvănii, 

— Nu mai ştiu ce fac, zise Scrooge 
râzând şi plângând totdeoată. Sunt u-
şor ca un fula, fericit ca un inger, ve- , 
sel ca un şcolar în vacanţă, buimac ca 
un om beat! Crăciun vesel şi un an bun 
la toată lumea. Urra! Urra! 

Din cameră sări în salon gâfâind. 
— iată oala mea cu ceaiu, zise el înx 

torcându-se către sobă; iată uşa prin 
care a intrat Duhul lui Marlcy! iată 
colini unde se aşezase duhul Crăciunului 
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© 
3 acum: iată fereastra prin care am 
Izul sufletele chinuite, totul e la locul 
iu, totul e adevărat, totul s'a întam-
lat... Ha! ha! hal 
Intr'adevăr, pentru un om care pier-
u s e obiceiul 
s-a râde,Scro-
ge râdea prea 
iimos. 
— Nu ştiu în 
• zi suntem, 
ontinuă el, nu 
tiu cât timp 
ni petrecul cu 
>uh uri le : nu 
nai ştiu nimic; 
;unt un copil... 
)ar cernii pasă? 
iş vrea să lin -"v.-. 
opil... U r r a ' îşi puse hainele dejandoasele 
ravo! ( P a - * f e 
Fu întrerupt în strigătele sale de bucu-

ie de bătaia clopotelor de la biserici: 
an! ban! şi de astădată simţi plăcere a 
eultându-le, nuca altădată. 
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Alergă la fereastră, o deschise şi privi 
afară: nici o ceaţă... ziua era limpede, 
rece, dar curată, o zi care te poftea la 
joc; soarele strălucea pe cer... ce timp fru
mos ! ce clopote vesele! oh! ce zi mă
reaţă ! 

Un băeţel, îmbrăcat în haine de săr
bătoare, trecu pe dinaintea ferestrei, 

— Hei! băete, ce zi avem astăzi? 
— Astăzi? dar e ziua de «Crjciun!» 
— Crăciun! îşi zise Scrooge, va sa 

zică nu l'am pierdut îifcă. Duhurile au 
făcut totul într'osingură noapte: eie pot 
face tot ce vor, de sigur că pot... Hei, 
băete! . 

— Ge-i? răspunse copilul. 
— Ştii tu unde e prăvălia precupeţuldi 

de pasări, în collul străzii a doua? 
— Ştiu. 
— Copil deştept, copil minunai! Şti 

tu dacă s'a vândut curca frumoasă de. 
aseară? Erau două, vorbesc de cea maij 
mare. ^ 

— Aia care era cât mine de mart.;? 
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— Ce drăguţ copil! e o plăcere să 
ii de vorbă cu el. Da drăguţule! 
— Curca e tot acolo, răspunse băeţe-
1. 
— Adevărat? strigă Scrooge; ei bine, 
i-te do o cumpără. 
— Glumeşti domnule? 
— Nu, nu, vorbesc serios. Pu-to de o 
impară şi spune să mi se aducă aci 
'. să dau adresa unde trebuie; vino 
i băiatul, care o va aduce, şi îţi dau 
i şiling; vino înapoi cu el în mai. pu
ii de cinci minute şi vei avea o jurriă-

tană. 
Băiatul plecă repede ca săgeata. 
— O voi trirriete lui Bob Crăcit, zise 
i'iii.ge, Trecăndu-şi manile ;el nu va şti 

J unde'i vine. E de două ori mai mare 
îcât Tiny Tim. Şi ce bucurie mare o 

k i le facă! 
Şrise adresa, cu o mână care nu era 

•cmai sigură, dar o scrise, şi se dete 
|Ş să aştepte curca la poartă. Aci zări 
iocanul. 
— O, prea iubite ciocan! zise el mân-
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gâindu-1 cu mâna, Lâ voi iubi în li 
viata mea. De abia mă uitan 
înainte; ce cinstită i la de ai 
ciocan minunat!... Dar iată şi cu 
Hei, băeli, vă urez la toţi un Cră< 
vesel! 

Ce curcă! cum s'a 
Iul line pe picioare c 
semenea sburătoare? 
mir că nu s'a (arai 
sub co ! 

— JN'ai s'opo^i duce 
nă la Camden-Town, \ 

•; ia o I răsură 
Nici odată un râ 

lost mai sincer pa râ 
lui Scrooge la aceste 
vinte; rase şi mai I; 

Avea o înfăţişare când plăti curca, râ 
aşa tie veselă... nd plăti cursa Irăsu 

(pag. 159) - râse când dete un bac 
băiatului; în sfârşit, râse încă, şi de 
stă dată cn lacrămi, i-nnd seaşezj 
respirând după aţă tea hobole di;'' r 

Scrooge se rase, lucru nu tocmai uş 
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.re îi tremura mâna, atât de 
inea pe picioare; dar chiar 
(1 făcut o lăctură cu briciul, 
îs o bucăţică de plastru, şi a-

it, după ce'şi lăcu toaleta, eşi 
în hainele sale cele mai fru-
întâlni pe stradă cu o mulţime 
işa cum o văzuse în vis cu 
ciuhului.de acum. La toţi care 
i dânsul, le zâmebea cu prie-
•'uri cuvânt avea o înfăţişare 
selă, că doi trei oameni chefli 
«Bună ziua. domle! Crăciun 

iiel» Nici odată urarea nu-i fer-
ai mult auzul. 

mai merse puţin, întâlni pe 
:ei doui domni, care veniseră 
-i ceară un ajutor pentru să-
3,cela*care îi zisese: «Scrooge 

dacă nu mă înşel?» întâlni
tă îi pricinui remuşcare, şi 

i ut sa'l ocolească; dar se res-
înaintând spre acel domn, îi 
uă. 
ti. p. toţi N... 312-312 bis IC 

http://ciuhului.de
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— Scumpe domnule, îi zise e! 
faceţi? cred că ziua de ieri \ 
bine; vă mulţumesc că m'aţi 1 
pe mine p.: listă. Vă urez un 
hun ! 

— Domnul Scrooge? 
— Da, e numele meu, şi, poa 

vi-e plăcut: vă cer de o mie di 
tare, si aveţi Lunătatea de a 
Scrooge şopti ceva la ureche 
domn,, care strigă încremenit: 
bată D-zeu! domnule Scrooge 
serios? 

— Vă rog, nici o centimă rr 
în această sumă se coprind şi r. 
poliţe, pe cari nu mai contez, cr> . 
Vreţi să-mi faceţi binele aceşti 

— Scumpe domnule, zise celi 
gându-i mâna cu căldură, nu ş 
răspund la o aşa dărni..„ 

— Nici un cuvânt mai mult, 
replică Scrooge. Să poftiţi la bii 
îmi făgăduiţi că veniţi? 

— Din toată inima, domnule, 
şi se citea pe obrazul lui că vt 
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— Vă mulţumesc, îi răspunse Scrooge, 
vă sunt foarte recunoscător; vă mulţu
mesc de o mie de ori! La revedere, 
scumpe domnule! 

Intră în biserică, apoi cutreera stră
zile, cercetă cu 
privirea pe oa
menii care um
blau încolo şi 
încoace, mâng
âie copii pe ob
raji şi pe cap, 
vorbi cu cerşe

torii pe cari îi 
milui, îşi băga 
nasul prin bu
cătării, se Uită E acasă stăpânul tău drăguţe-î 
la ferestre, că- (pag. I6ţ> 
ci totul îl interesa acum. Nici odată 
. până atunci nu'şi închipuise că o plim
bare poate să dea atâta plăcere şi feri
cire. După. amiazi, îşi îndreptă paşii 
spre locuinţa nepotului său. 

ecu şi se învârti de vr'o zece ori pe 
intea casei, înainte de a avea cu-



164 Cli': DM ens 

rajul să intre; în sfârşit, îşi Ii . 
în dinţi şi sună. 

— E acasă stăpânul tău' drăj 
trebă Scrooge pe servitoare o I 
slită şi drăguţă cu adevărat. 

— Da, domle. 
— Şi unde e, fetiţo? 
-* E în sofragerie cu doamna 

domnule, mă duc să vă anunţ, da. 
— Mulţumesc fata mea, mă c 

zise Scrooge. 
Puse mâna pe clanţa uşii, o < 

şi'şi băgă capul în odae: nepotu 
poată cercetau masa, care ora g 
de sărbătoare... Perechilor tinere 
ce în totdeauna ordinea la toate 

— Fred! zise Scrooge. 
La această chemare, ce iep< 

Întors nepoata şi cum a tresări 
noscând pe unchiul Scrooge! 

— Sunt eu, unchiul Scrooge şi 
petrec cu voi! Mă primeşti Fre. 

Fred sării la dânsul şi 'i apuc; 
cu putere. După cinci minute, S 
se găsea la largul său. Primirea 
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3 mai călduroase: nepoata imită pe 
iotul; Toper fu foarte amabil cu Scro-
: şi cumnata şi cumnata nepotului de 
meneai cu'n cuvânt, toţi oaspeţii. Ce 
i petrecere! ce mai jocuri! ce mai 
urie! şi ce fericire deplină! 
crooge se sculă foarte devr erne a 
azi, ca să meargă la birou. «0, de-aş 
3a, zicea el, să ajung cel dintâi a-
) şi să prind pege.Bob Crăcit că a 
it târziu!» Dorea să simtă această 
:ere... şi o simţi Ceasurile nouă, şi 

un Bob! noua şi un sfert, nimic; 
nouă şt optusprezecc minute iacă 
! şi Bob. Scrooge şedea la birou, cu 
larg deschisă, ca să-1 poată vedea 
1 se va furişa în ungherul său. 
)b îşi scoase pălăria şi fulardul; 

se aşeză pe scaun şi repezi conde
ie hârtie, vrând parcă să recâştige 
aţele pierdute. 

Hei, domle! mormăi Scrooge cu 
ui să# ursuz obicinuit, pe cât putu 
imiteze, ce înseamnă să vii Ja ora 
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— îmi pare foarte rău, domnule, c'am 
întârziat. 

— întârziat! repetă Scrooge, da cred 
şi eu; poftim încoace te rog. 

— Asta mi se întâmplă de cât odată 
pe an, domnule, zise Bob încurcat şi a-
propiindu-se de şeful său; asta n'o să 
se mai întâmple, vă asigur; am cam 
petrecut puţin ieri, domnule. 

— Ascultă dragul meu, zise Scrooge 
asta nu poate să meargă tot astfel; şi 
prin urmae, strigă el sărind de pe scaun 
si dând lui Bob un picior în spate care 
îl asâvâiii cât colo, şi prin urmare, 
vrea să-ţi măresc leafa! 

Bob tremură şi se apropie puţin' de 
r.elă- avu o clipă ideea de a trage una 
ţapână lui Scrooge, de a pune mâna pe 
dânsul şi de-a chema vecinii în ajutor 
ca să-1 ducă la balamuc. 

— Crăciun bun! zise Scrooge, cu o 
figură prea serioasă pentru a nu fleîn-
ţeleasă, lovind pe Bob prietene*». «>P 
umeri; un Crăciun mai, vesel d< 
ai avut până acum la mine. Bot 
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domnule, mormăi Scrooge cu glasul lui 
ursuz... (pag. 163) 



O Noapte de Crăciun 168 

meu, voiu să-ţi urc leafa; voi şa flu fo
lositor familiei tale harnice; dar vom 
vorbi d<spre aceasta după prânz, la o 
ceaşcă de vin cald. Bob! aprinde amân
două focurile şi arde o baniţă de căr
buni, înainte de a-te pune pe lucru', Bob 

Scrooge se ţinu de vorbă; făcu totul 
şi chiar mai mult de cat spusese. Fu un 
al doilea tată pentru Tiny Tim. «care 
nu m u r i \» Deveni un bun priel.en. un 
bun om, mai bun di; cal toţi negustorii 
marelui oraş, înaintea lui şi după dan
sul. Unii oamenii făcură haz de schim
barea lui, el îi lăsă să zică ce-or potfi, 
ştiind că e mai bine să râzi de "cât să 
plângi; şi lui îi râdea inima şi asta îi 
ajungea. 

Nu mai avu nici o legătură cu Duhu
rile, dar se zice despre dânsul că serba 
cu sfinţenie Crăciunul. Zică lumea şi 
despre noi toţi tot aşa; şi, cum bine a 
zis Tiny Tim, D-zeu să ne binecu1 

teze pe toţi! 
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