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Povestea celor patimile 
de DAVID COPPERFIELD fiul 

CAPITOLUL I 
Venirea mea pe lume 

§ 
Oare eu să fiu, sau altul, eroul acestei povestiri? Pagi ' 

pile următoare îl vor lămuri pe cetitor. Ca să încep de la 
mceput, voi spune că în'am născut într'o Vineri, la miezul 
nopţii (cel puţin aşa mi s'a spus şi eu cred). Şi, lucru vred
nic de luat în seamă: orologiul s'a pornit a bate, iar eu m'am 
Pornit să ţip în aceiaş clipă. 

Ziua şi ceasul naşterii mele venite, îngrijorarea mamei 
Şi din vecinătate câteva cumetre, care'mi purtau straşnic de 
erija cu multe luni înainte de a putea face cunoştinţă îm
preuna, se rostiră, întâ i : că soarta mea vrea să fiu nenorocit 
in viaţa ; al doilea : că voi avea darul să văd aevea năluci şi 
ouhuri. De altfel, orice copil, fată sau băiat, născut într'o 
vineri curând după miezul nopţii, are zic ele, aceste două 
aaruri, lucru hotărît. 

De întâia lor profeţie nu mă voi ocupa, căci nimic nu-i 
va dovedi mai bine temeinicia ori greşala, ca urmarea po
vest im de faţă. Cât despre cea de-a doua, mă voi mărgini 
sa spun ca mereu o aştept, afară numai dacă nu mi s'or fi 
arătat vedeniile pe când eram copil mic. Nu mă plâng de 
ioc, din potrivă : dacă darul ăsta mi 1-a răpit cineva, îi dau 
din toata inima dreptul să şi-1 păstreze. 



M'am născut cu căiţă şi căiţa mea fu pusă în vânzare 
prin mijlocirea annunţurilor în gazete, pe neînsemnatul preţ 
de patru sute de lei. Dar, fie că tocmai atunci marinarii nu 
aveau bani, fie că pierduseră credinţa şi aveau mai de grabă 
încredere în pieptarele de plută, mai sigure, nu pot să ştiu. 
Ştiu numai că a fost o singură ofertă făcută de un samsar. 
Oferea cincizeci de lei, iar pentru restul sumei să dea vin de 
Xeres. Nu voia să plătească altfel siguranţa că nu se va 
îneca. Astfel fură retrase anunţurile, fără nici un rezultat. 
Cât despre vin, biata mama avea şi ea de vânzare. Zece 
ani mai târziu căiţa mea fu pusă la o loterie care se trăgea 
prin locurile noastre: cinci zeci de bani biletul, cinci zeci de 
bilete; iar câştigătorul trebuia să mai dea pe de-asupra cinci 
lei. Eram de faţă la tragerea loteriei şi îmi aduc aminte că 
eram tare supărat şi umilit văzând precupeţită astfel o păr
ticică din făptura mea. Căiţa fu câştigată de o bătrână cu
coană care scotoci mult prin punga ce o purta pe braţ din 
care scoase cu neplăcere cei cinci lei, în monede de câte doi 
bani, şi la urmă îi lipsi doi gologani. Dar în zadar se pierdu 
vremea în socoteli cu cucoana bătrână. 

E drept însă că toata lumea poate să vă spună, că bă
trâna nu s'a înecat, ci că a avut fericirea să moară la nouă 
zeci şi doi de ani în patul ei. Am auzit că, până şi-a dat du
hul, s'a lăudat că n'a umblat pe apă niciodată, ci numai pe o 
punte. Bând ceai (care îi plăcea foarte mult) ea se înfuria 
până în ultimul moment împotriva nelegiuirei marinarilor şi 
a călătorilor, care îndrăznesc să „hoinărească" peste mări şi 
ţări. In van i se desluşea că fără cutezanţa asta, multe lu
cruri dulci ar lipsi, şi poate că şi ceaiul. Ea se îndârjea şi 
răspundea şi mai încrezută în judecata sa: „Nu, să nu um
ble creanga!" 

Dar, ca nu cumva să hoinărim şi noi, să ne întoarcem 
la naşterea mea. 

M'am născut la Blunderstone, în comitatul Suffolk sau 
cum se spune în Scoţia, „cam pe acolo". Am fost un copil 
postum. Când mi s'au deschis ochii la lumina lumii acesteia, 
tata îi închisese pe ai lui de vre-o şase luni. Şi azi gă
sesc stranie cugetarea, ca el nu m'a văzut niciodată ; şi mai 
stranie încă întunecata amintire, rămasă din zilele copilăriei 
»mele, impresia pe care mi-o făcea lespedea albă de pe groa
pa lui. De câte ori m'am simţit pe atunci pătruns de o nu-



desluşită milă pentru mormântul acela, sărmanul, singur în 
mijlocul cimitirului, noaptea, în întuneric, când era cald şi 
era lumină în mica noastră odaie! Mi se părea o cruzime să-1 
lăsăm afară şi să-i închidem şi să zăvorim uşile casei noastre. 

Cea mai însemnată persoană din familia noastră era o 
mătuşă a tatii, prin urmare mătuşa mea. Mă voi ocupa de 
dânsa ceva mai departe: Miss Trotwood, sau M s s Betsey, 
cum îi zicea biata mama, când îşi învingea spaima şi reuşea 
s o pomenească pe această făptură cumplită (lucru ce se în
tâmpla rar) , Miss Betsey se măritase cu un om mai tânăr 
decât ea, foarte frumos, dar nu în sensul cunoscutului pro
verb: „frumuseţea după purtare se socoteşte". Se bănuia că 
o bătuse odată pe miss Betsey şi că într'o zi, la o ceartă 
asupra cheltuelilor gospodăriei, luase câteva măsuri repezi 
dar violente, ca să o arunce pe fereastră de la etajul al doi
lea. Dovezile acestea învederate de nepotrivire de caract3t, 
o hotărâseră pe miss Betsey să-1 plătească, numai să obţie o 
despărţire liniştită. El plecă în Indii, având capital, iar a-
colo, după cum istorisea o ciudată legendă a familiei noas
tre, fusese văzut călărind pe £rr elefant, în tovărăş'a unui 
Babuin. Nu cred să fi fost aşa: va fi fost un Babu *) sau o 
Begum (princesă indiană). Ori cum, după zece ani, sosi a-
casă vestea morţii lui. Nimeni n'a putut afla vreodată, ce va 
fi simţit la vestea asta mătuşă-mea: îndată după despărţirea 
lor, ea îşi reluase numele de fată şi cumpărase într'un că
tun, departe, o căsuţă la marginea mărti, unde se aşeză. Era 
ştiută 'acolo ca domnişoară bătrână, care trăeşte în tovărăşia 
unei s'ngure servitoare, hotărâtă să n'aibă legături cu ni
meni. 

Cred că tata fusese favoritul mătuşii-si. Ea însă nu-i 
putuse erta însurătoarea, pentrucă mama, zicea ea, nu era 
de cât ,,o păpuşă de ceară". N'o văzuse niciodată pe mama, 
dar ştia că nu împlinise douăzeci de ani. Tata nu mai dase 
ochii cu Miss Betsey. El avea de două ori vârsta mamei, la 
însurătoare şi sănătatea lui era plăpândă. Muri la un an, 
şase luni înainte de naşterea mea, precum mai spusei. 

Aşa stăteau lucrurile în dupăamiaza acelei neuitate şi 
însemnate Vineri (fie'mi îngăduit s'o înalţ astfel). Nu mă 

*)"Nobil India-



pot lăuda că am ştiut atunci, tot ce povestii, nici că am păs-
rat vre-o amintire asupra celor ce vor urma. 

Bolnavă, amar de tristă, mama sta şi se uita lung la foc, 
printre lăcrămi. Se gândia cu mâhnire la propria'i viaţă şi la 
a pruncului orfan, care avea să vină într'o lume, puţin dor
nică să-1 primească, cu câteva pachete de bolduri în semn 
de bună-venire * ) , gata pregătite într'o cutie, în camera de 
sus. Mama, am spus, sta înaintea focului, în după amiaza a-
ceia limpede şi rece a lunei Martie. Tristă şi sfioasă, gândea 
c'au s'o ucidă greutăţile vieţei, când, ridicând ochii ca să-şi 
şteargă lacrămile, şi uitându-se pe fereastră, văzu venind 
prin grădină o cucoană streină. 

La a doua privire în direcţia ceea, mama avu presimţirea 
sigură că este miss Betsey^ Razele soarelui într'amurg lumi
nau, peste zăplazul gradinei, toată făptura streinei aceleia, 
care venea spre uşă călcând cu hotărâre şi cu un aer de si
guranţă de aşa fel, că nu putea fi alta de cât Miss Betsey. 

Ajungând în faţa casei, ea dădu încă o.dovadă de iden
titate. Tata o.făcuse adesea pe mama să priceapă, că mătu-
şe-sa nu se purta niciodată £&. restul oamenilor. Şi iată Că, 
în loc să tragă clopoţelul, ea se aşeză înaintea ferestrei şi 
îşi strivi aşa de îndărătnic vârful nasului de geam, că i se 
făcuse de tot alb şi cu desăvârşire turtit, după cum îmi po
vestea mama. 

Apariţia aceasta atât de tare o spăimântă pe mama, în 
cât sânt sigur că mătuşei îi datoresc venirea mea pe lume 
într'o Vineri. 

Mama în spaima ei se ridică repede de pe scaun şi se 
ascunse într'un colţ. Miss Betsey, după ce scotoci cu pri
virea, îndelung toată camera, rostogolind ochii, ea unele 
capete de Sarasini în orologiile flamande, o zări în sfârşit 
pe mama. Ii făcu semn încruntată, să vină să'i deschidă 
uşa, ca omul deprins să poruncească. Mama se supuse. 

„Doamna David Copperfield, cred", zise Miss Betsey, 
apăsând pe ultimul cuvânt, ca să dea să se înţeleagă ca pre
supunea, pentrucă o vedea pe mama în mare doliu şi a-
proape să nască. 

— Da, răspunse sfârşit mama. 

*) Obicei englezesc, 



— Miss Trofwood, răspunse dânsa. Aţi auzit vorbin-
du-se de ea, socotesc. 

Mama spuse că avusese această plăcere. Dar ea' sim
ţea că, fără voe, lasă să se vadă că plăcerea nu fusese mare. 

— Ei bine, acum o vez ;! rosti Miss Betsey. Mama se 
înclină şi o pofti să intre. 

Veniră împreună în odaia din care ieşise mama, căci de 
ia moartea tatii nu se mai făcuse focul în salon, de partea 
cealaltă a coridorului. După ce se aşezară amândouă, Miss 
Betsey tăcu, iar mama, după zadarnice silinţe ca să se stă
pânească, isbucni în lacrimi. 

— Haide, haide, zise repede Miss Betsey, lasă plânsul! 
vino aici! Mama ne putând să se astâmpere, mai plânse încă 
mult. 

— Scoate-ţi bonetul, fetiţo, zise miss Betsey, vreau să 
te văd. 

Prea speriată ca să se împotrivească ciudatei cereri, 
mama se supuse. Dar aşa de tare îi tremurau manile, că-şi 
desfăcu şi părul (care era bogat şi frumos) făcându-1 să-i 
cadă în jurul feţei. 

— Ah, Doamne! strigă miss fipfşpy,- eşti abia un copil! 
Mama părea în adevăr foarte tânără, chiar pentru anii 

ei. Plecă fruntea, biata femee! parcă era greşala ei, şi mur
mură printre lacrămi, că se temea că fiind o văduvă copilă
roasă să nu fie şi mamă copilăroasă dacă va scăpa cu viaţa. 
Urmă un moment de tăcere, în care mama îşi închipui că 
Miss Beţsey îşi petrece dulce mâna peste părul ei; ridică 
sfielnic ochii; n u ! mătuşa se aşezase sanchie la foc, cu fusta 
sumeasă, cu manile crucişe pe genunchi, cu picioarele pe gri
lajul sobei. 

—- Pentru Dumnezeu ! strigă deodată miss Betsey, de ce 
să-i zică Roohery*) (cuib de ciori)? 

Vorbiţi de casa aceasta, doamnă? întrebă mama. 
— Da, de ce să-i zici Rookery? Mai bine Cookery (bu

cătărie) dacă aţi fi avut puţin simţ, unul din doi. 
— D-lui Copperfield îi era drag numele ăsta. Când a 

cumpărat casa .socotea că sânt cuiburi de ciori prin vecină
tate. 

*) Castelanii engleji ţin la cuiburile acestea ca la un semn de 
aristocraţie, de vechime. 
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Vântul de seară se porni şi bătrânii ulmi din fundul gră
dinii se frământară aşa de sgomotos, că mama şi miss Bet
sey îşi aruncară amândouă privirile într'acolo. Ulmii se ple
cară unul spre altul, ca nişte uriaşi care îşi încredinţează o 
taină şi care după câteva clipe de încredere, se ridică brusc, 
îşi scutură larg enormele braţe, ca şi cum ceea ce au aflat 
îi nelinişteşte şi, câteva cuiburi, derăpănate de vânt, se le-
gănară pe crengile de sus, aşa precum o sfărâmătură de co
rabie ţâşneşte pe o mare înfuriată. 

— Unde's păsările ? întrebă miss Betsey. 
— Pă...? Mama se gândea în altă parte. 
— Corbii?... unde s'au dus? întrebă miss Betsey-
— N am văzut nici odată pe aici. Credeam, d-1 Copper-

filed crezuse... că sânt mulţi corbi, dar cuiburile erau vechi 
şi de mult părăsite. 

— Aşa era David Copperfield ! 
II cunosc după cum şi-a botezat casa rokery, când nici 

pomeneală de corbi şi crezând că sânt păsări, pentru că a 
văzut cuiburi! 

— D-1 Copperfield a murit, rosti mama şi dacă îndrăz
niţi să vorbiţi rău de el... 

Mamei î-a trecut o clipă prin cap, cred, să se arunce 
asupra mătuşei, care ar fi putut-o asvârli cu o mână, chiar 
dacă mama ar fi fost mult mai sdravănă, ca în seara aceia. 
Dar abia se săltase de pe scaun-şi se şi răsgândise, apoi rea-
şezându-se înfrântă, leşină. 

Când îşi reveni în simţiri — poate prin îngrijirea mătu
şei — mama o văzu pe miss Betsev stând ţeapănă în drep
tul ferestrei. întunericul urmase amurgului şi numai lumina 
focului le lăsa să se vadă una pe alta. 

,,Ei bine, grăi Miss Betsey, venind să se aşeze, ca şi 
cum se uitase întâmplător Ia~'pîiveliştea de afară; ei bine, 
pe când socoteşti?... 

— Tremur de frică, borborosi mama. Nu ştiu ce-o să 
se întâmple. Voi muri, de sigur. 

— Nu, nu, nu; bea puţin ceai. 
— Oh, Doamne, Doamne! credeţi că 'mi face vre-un 

bine? făcu mama desnădăjduită. 
— Cu siguranţă, zise miss Betsey. O simplă închipuire! 

Cum îi spui fetei dumitale? 



— încă nu ştiu de va fi fată, doamnă, grăi mama în ne
vinovăţia ei. 

— Dumnezeu să binecuvânteze copila aceasta! strigă 
miss Betsey citând, fără să ştie a doua sentinţă înscrisă cu 
bolduri pe periniţa pusă în scrinul de sus, dar aplicând-o 
mamei în loc să mi-o aplice mie. Dar nu de asta vorbesc. 
Vorbesc de servitoare. 

— Peggotty, zise mama. 
— Peggobty! repetă miss Betsey cu un fel de indignare. 

Vrei să mă faci să cred, copilă, ca a primit o femee, într'o 
biserică creştină, numele de Peggotty? 

— Este numele ei de familie ,rosti sfios mama. D-l Cop-
perfield aşa o chema, ca să înlăture zăpăceala, ea având tot 
numele meu de botez.' 

— Aici, Peggotty! răcni miss Betsey deschizând uşa 
camerei. Ceai! Stăpâne-ti îi e cam rău. Şi nu tândăli. 

După ce dase porunca cu atâta energie, de parcă ar fi 
ordonat de când lumea în casa aceea, miss Betseypândi să 
se asigure de venirea Peggotty-ei, care veni,'"năucă, cu lu
mânarea în mână, la sunetul vocii necunoscute. Numai a-
tunci bătrâna închise uşa şi se aşeză ca mai înainte, cu pi
cioarele pe grilajul sobei, rochia sumeasă şi manile pe ge
nunchi. 

— Spuneai că se poate să fie fată, zise miss Beisey. Cu 
siguranţă. Presimt că va fi fata. Aşa dar, copila mea, din 
ziua naşterei ei, fetiţa.... 

Sau băiatul, îndrăzni mama. 
Iţi spun că presimt că va fi fată. Nu mă contraz'ce. 

Dm ziua naşterei acestei copile, vreau să-i fiu prietenă. Cred 
ca-i: voi fi naşe şi te rog să o numeşti Betsey Trodwood Cop-
perfield. In viaţa acestei Betsey nu trebue să se întâmple 
nici o greşeală. Să nu se joace nimeni cu sentimentele ei, 
drăguţa mea. Va fi minunat de bine crescută şi pregătită 
Straşnic împotriva pericolului de a'şi pune încrederea într'u-

C\AZ n U m e r i t ă ' I n P 1 - i v i n ţ a asta, îmi iau răspunderea eu! 
Miss Betsey da din capj după fiecare frază, ca şi cum 

amintirea vechilor'ei necazuri o urmărea şi parcă se silea să 
nu se bage lămurit de seamă. Cel puţin aşa bănui mama, pri-

• v ' n d - o la slaba lumină a focului, dar era prea înfricoşată de 
miss Betsey, nu era de f d j a largul ei, era prea sfioasă ca să 
observe desluşit sau să poată vorbi. 
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„Era bun David cu dumneata, fetiţo? întrebă miss Bet
sey după un moment de tăcere, în care îi stase capul din le
gănare. Trăiaţi în înţelegere ? 

— Eram foarte fericiţi. D-l Copperfield era prea bun 
cu mine. 

— T e alinta, pe semne. 
— Mi se pare, acum când mă găsesc iarăş singură şi 

părăsită în lumea asta rece, zise mama plângând. 
— Haide, nu mai plânge; nu eraţi potriviţi, fetiţo... dacă 

pot să fie doi oameni poiriviţi... Iată de ce ţi-am pus între
barea asta... Erai orfană, nu-i aşa? 

— Da. 
— Şi guvernantă? 
— Am fost ajutoare de guvernantă într'o casă în care 

d-l Copperfield venea des. D-l Copperfield se arăta bun cu 
mine, se ocupa mult de mine, îmi arăta mult interes, în sfâr
şit m'a cerut de soţie. Eu am spus da, şi ne-am căsătorit, 
rosti mama cu simplitate. 

— Biata copilă! glăsui miss Betsey, cu ochii mereu ţintă 
la foc. Ştii să faci ceva? 

— Doamnă, vă cer ertare... borborosi mama. 
— Ştii să ţii o casă, de pildă? 
— Mă tem că prea puţin. Mai puţin decât ar trebui. 

Dar d-l Copperfield îmi da lecţii... 
— Că şi el parcă mult ştia ! murmură miss Betsey. 

— Şi sper că aş fi învăţat, căci aveam multă râvnă, iar 
învăţătorul era răbdător, dar grozava nenorocire care m'a 
lovit!... aci mama nu mai putu vorbi de suspine. 

— Bine, bine! mormăi miss Betsey. 
— Treceam toate socotelile în condică şi în fiecare sea-

ră le închieam împreună cu d-l Copperfield, zise mama, într'o 
nouă explozie de suspine. 

— Bine, bine ! glăsui miss Betsey ; nu mai plânge. 
— Şi n'am avut niciodată vre-o neînţelegere în privinţa 

asta, numai că d-l Copperfield găsea că treiurile şi cinciu-
rile mele seamănă prea mult între ele, sau că făceam prea 
lungi cozile la şapte şi la nouă. Şi mama se porni iarăş pe 
un plâns, urmat de suspine. 

— Ai să te îmbolnăveşti, zise miss Betsey, şi are să fie 
rău «-şi pentru dumneata şi pentru fină-mea ! Haide, conte
neşte! 
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Acest argument contribui poate la liniştirea mamii, dar 
bănuesc că starea ei înrăutăţindu-se, o sili mai ales. Se fă
cu câtva timp tăcere, întreruptă din când în când de mor-
măelele mătuşii, care'şi ţinea mereu picioarele pe grilajul so
bei. 

,,David şi-a pus avutul în împrumuturi cu dobândă, du
pă câte ştiu, spuse ea după o clipă. Pentru dumneata a făcut 
ceva? 

— D-l Copperfield, răspunse mama cam cu greutate, a 
avut marea bunătate să'mi asigure venitul unei părţi din a-
verea sa. 

— Cât? întrebă Miss Betsey. 
•— O sută cinci livre sterline pe an. 
— Ar fi putut face şi mai rău, zise mătuşa-mea. 
Mai rău! tocmai cuvântul acesta se potrivea cu împre

jurarea, căci mumă-mi îi era foare rău, şi Peggotty, care in
tra aducând ceaiul şi lampa, văzu dintr'o aruncătură de o-
chi că mama era şi mai suferindă, — ceea ce miss Betsey 
nu băgase de seamă mai din vreme în întuneric, — şi o duse 
îndată în odaia ei de sus; trimise apoi de grabă după moaşă 
şi medic pe nepotu-său, Ham Peggotty, pe care îl ţinuse as
cuns chiar în casă, de mai multe zile, fără ştirea mamei, ca 
sa aibă ori când pe cineva la îndemână, la mare nevoe. 

Îngrijitoarea şi mamoşul, aceste puteri aliate, fură tare 
mirate când, la sosirea lor găsiră înaintea focului pe o cu
coană necunoscută, cu înfăţişare poruncitoare şi cu bonetul 
atârnat de braţul stâţng. Miss Betsey se îndeletnicea cu as
tuparea urechilor ei, cu vată. Peggotty nu ştia de loc cine 
este, mama nu'i spusese nimic: era un adevărat mister. Vata 
multă pe care o tot trăgea din buzunare, ca să-o bage în u-
rechi nu'i răpea nimic din^solemnitatea înfăţişărei. 

Medicul se urcă la mama, apoi coborî hotărât să fie po-
ii icos şi plăcut cu femeia cea necunoscută, cu care avea să 
stea poate singur mai multe ceasuri. El era un omuleţ cum 
nu se poate mai dulce şi mai drăgălaş. Se strecura pe lângă 
pereţi, ca să intre şi ca să iasă, pentru ca nu cumva să ia 
preae mult loc. Păşea aşa de moale, mai moale poate de cât 
fantoma lui Hamlet. îşi purta capul, plecat pe un umăr. Cu 
un sentiment modest al puţinei lui însemnătăţi, cu o dorinţă 
modesta de a nu stânjeni pe care-va, omuleţul ăsta mi era 
ui stare să arunce o vorbă rea unui câine, ba nici unui' câine 
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turbat. I-ar fi strecurat o vorbă bună, o jumă'ate sau măcar 
o silabă, încet; căci vorbea tot aşa de încet, precum mergea; 
cât despre a fi aspru cu dânsul sau a-1 repezi, asta n'ar fi 
putut să-j intre în cap. 

D-l Chillip privi cu drag la mătuşe-mea, o salută cu 
dulceaţă, cu capul fireşte aplecat într'o parte, apo; glăsui, 
ducându-şi cu grijă mâna la urechea stângă: 

— Vre-o iritaţie locală, doamnă? 
— Ce? întrebă mătuşe-mea, scoţând brusc ca pe un dop 

de plută vata dintr'o ureche. 
D-l Chillip i-a spus adesea, apoi, mamii, că răsteala mă-

tuşii aşa La speriat, că nu înţelege cum de nu şi-a pierdut 
prezenţa de spirit. Dar el repetă blajin: 

.,Vre-o iritaţie locală, doamnă? 
-r- Ce tâmpenie! răspunse mătuşă-mea şi-şi as'.upă re

pede urechea. 
Ce să facă domnul Chillip? Se aşeză şi se uită sfios la 

n;ătuşe-mea, care privea focul, până ce fu chemat sus la 
mima. După un sfert de oră, se întoarse. 

,,£i bine, doamnă, merge, merge încetişor. 
— E! îi tăie vorba mătuşe-mea cu dispreţ. Apoi, ca şi 

mai înainte, îşi înfundă urechea. 
Da, (adesea mai apoi i-a spus-o d-l Chill'p mamei), da, 

el se simţise aproape indignat. Vorbind din punctul de ve
dere al breslei sale, se s'mţise el aproape indignat. Totuş se 
reaşeză şi o privi timp de două ceasuri, cum sta cu ochii 
ţintă la foc, până ce se urcă iarăş lĝ  mama. Şi după l'psa a-
ceasta, se reîntoarse la mătuşe-mea. 

,,Ei bine? rosti ea, scoţându--şi vata din aceeaş ureche. 
— Ei bine .doamnă, răspunse d-l Chill'p, merge, merge 

binişor. 
— Ah, — a — a h ! făcu mătuşe-mea, cu atâta dispreţ, că 

d-l Chillip nu se mai simţi în s'are s'o îndure pe Miss Bet
sey .Avea de ce să-şi piardă cumpătul, a" spus-o el mai apoi. 
Preferă să se aşeze pe scară. în besnă, unde era un straşnic 
curent şi aşteptă acolo să fie chemat. 

Ham Peggotty, martor vrednic de crezare, căci mergea 
la şcoală şi era tare ca un Turc în catehism — povesti a treia 
zi, că avusese nenorocul să bage capul pe uşa odăei, cam la 
un ceas după plecarea d-lui Chillip. Miss Betsey umbla prin 
odae în mare fierbere, îl zări — înainte de a fi putut pleca — 
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Şi se aruncă asupră-i. Se vede că bumbacul nu-i astupa des
tul de bine urechile, căci, la răstimpuri, când sgomotul vo
cilor sau al paşilor se întărea în odaia mamei, Miss Betsey 
făcea pe nenorocita ei pradă să simtă prisosul fierberei ei. 

II făcu să străbată camera în toate chpurile, scuturân-
du-1 cu putere de guler (parcă ar fi băut cucută), îi smulgea 
părul, îi mototolea cămaşa, îi îndopa urechile cu bumbac, 
crezând că le astupă pe ale ei, pe semne; în sfârşit îl făcu 
să îndure cumplit. Povestea aceasta a fost în parte întărită 
de mătuşe-sa, care îl regăsi la jumătate de ceas după miezul 
nopţii, îndată după eliberea lui : ea spunea că băiatul era 
atunci tot aşa de roşu ca mine. 

Blândul D. Chillip nu era în stare să fie supărat multă 
vreme pe cineva, mai ales în asemenea momente. Se furişe în 
camera de jos, de cum avu^in minut liber şi-i spuse mătu
şe-mi graţios: 

,,Ei bine, doamnă, sânt fericit că vă pot felicita! 
Pentru ce? întrebă răstit miss Betsey. 

'-'-l Chillip se simţi iar tulburat de asprimea purtărei 
matuşe-mi : o salută şi încercă să surâdă oleacă, doar o va 
potoli. 

Doamne! ce are omul ăsta? strigă mătuşă-mea din 
ce în ce mai nerăbdătoare. E mut? 

_ Lin.iştiţi-va, scumpă doamnă, grăi d-1 Chill'p, cu cea 
mai blândă voce a lui. N'aveţi de ce să vă iritaţi! Fiţi liniş
tiră, vă rog. 

A tost o minune, că mătuşă-mea a putut să-şi înfrâneze 
pofta de^ a'l sgudui pe d-1 Chillip, până să isbutească el să 
rostească ce avea de rostit. Ea se mărgini să dea numai din 
cap, dar cu o privire care-1 înfiora. 

— EL bine, doamnă, glăsui d-1 Chillip, de cum îşi făcu 
un pic de curaj, sânt fericit că vă pot felicita. Totul s'a sfâr
şit, doamnă, şi s'a sfârşit cu bine. 

_ In cele cinci sau şase minute întrebuinţate de m e d e 
sa-şi înşire fraza, mătuşă-mea îl cercetă cu deamănuntul. 

_,. ~ Cum îi merge? întrebă ea, încrucişându-şi braţele, cu 
Paiana tot spânzurată de braţul stâng. 

-— Ei bine, doamnă, va fi în curând cu desăvârşire bine 
sper. Este cât se poate de bine, pentru o tânără mamă, într'o 
situaţie casnică atât de tristă. N'am nimic de zis, dacă voiţi 
s o vedeţi. Se poate să-i facă bine. 
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— Dar ci, cum îi merge ei? întrebă stăruitor mătuşa. 
D-l Chillip îşi apleca mai tare capul şi o privi pe mă-

tuşă-mea duios. 
— Copilei, întrebă miss Betsey, cum îi merge ? 
— Doamnă, îmi închipuiam că ştiţi. E băiat. 

Mătuşe-mea nu scoase o vorbă, ci îşi apucă bonetul de 
panglici ca pe iun laţ, îl izbi în capul d-lui Chillip, şi-1 puse 
apoi, aşa turtit pe cap, eşi din odaie şi nu se mai întoarse. 
Pieri ca o rea ursitoare sau ca una din acele făpturi supra
naturale, despre care se spunea că am dobândit, prin naş
tere, darul să le văd aevea. Dispăru şi nu se mai arătă. 

Dumnezeule, nu. Eram culcat în coşul meu, mama în 
patul ei; iar fetiţa Betsey Trotwood Copperfield era pe vecie 
în sfera viselor şi a umbrelor, în acel ţinut tainic de unde ve
nisem de curând. Luna, care lumina fereastra odăei mele, se 
revărsa asupra existenţei pământeşti a tuturor noilor năs
cuţi, cu aceiaş dărnicie ca şi pe movila de cenuşă şi pulbere 
sub care odihneau rămăşiţele aceluia, fără de care n'aş fi e-
xistat niciodată. 

CAPITOLUL II 
I n o b s e r v a ţ i e 

Primele lucruri pe care le regăsesc sub o formă lămu
rită, când caut să-mi aduc aminte zilele copilăriei mele, este 
mai întâi mama, cu părul ei frumos şi cu înfăţişarea ei tâ
nără. Apoi este Peggotty; ea n a r e nici un fel de talie şi ochii 
îi sânt aşa de negri că aruncă o nuanţă sumbră peste toată 
faţa ei; obrajii şi braţele îi sânt aşa de tari şi de roşii că nu 
înţelegeam de ce păsările nu vin să le ciugulească, preferân-
du-le merelor. 

Parcă le văd pe amândouă, una în faţa alteia. Ca să 
se facă mici ca mine, se chincesc sau îngenunchiază pe jos, 
şi eu merg şovăitor dela una la alta. îmi aduc aşa de bine 
aminte, ca de un lucru simţit ieri, de atingerea degetului ară
tător al Peggottei, cu care mă sprijinea de obicei, — un de
get uzat de ac şi mai aspru ca o râzătoare. 

Este poate o iluzie, eu totuş cred că memoria multora 
dintre noi păstrează mai mult din zilele copilăriei, de cât se 
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crede de obicei; şi mai cred iarăş că facultatea observaţiei 
este adesea foarte desvoltată şi foarte exactă la copii. Cea 
mai mare parte dintre oamenii în vârstă, cari sânt remarcabili 
din acest punct de vedere, după a mea părere, au păstrat da
rul acesta, mai de grabă decât l-au dobândit mai târziu. Şi, 
ceea ce ar putea sta dovadă, e că oamenii aceştia au mai toţi 
o vioiciune în impresiile lor şi o seninătate de caracter, da
ruri păstrate cu siguranţă din copilărie. 

Poate voi fi învinuit de „aiurare" pentrucă mă opresc la 
cugetarea aceasta, dar mărturisesc că, în parte, scot con
cluziile mele din experienţă personală. Şi, dacă mai departe 
în povestirea aceasta, se va găsi dovada că aveam şi în co
pilărie o mare înclinare spre observaţie, sau că în vârsta ma
tură am păstrat viu suvenirul copilăriei mele, oricine se va 
mira mai puţin, că socotesc că am drepturi nesdruncinate la 
aceste trăsături caracteristice. 

Căutând, precum spusei ,să descurc haosul copilăriei 
mele, primele chipuri ce mi se înfăţişează lămurit sânt mama 
Ş' Peggotty. Ce-mi mai aduc aminte? Să vedem. 

Ceea ce se desprinde din ceaţa, este casa noastră, a-
mintire veche, cu totul familiară şi' deosebită. Jos, iată bu
cătăria Peggotley, către o curte. In mijlocul ogrăzei acesteia, 
ui vârful unui stâlp, un coteţ fără nici un porumbel; o cuşcă 
mare de câini, într'un ungher fără nici un căţeluş; dar o su
medenie de găini ,care mi se par uriaşe, colindând mereu 
prin curte; cu aer ameninţător şi feroce. Cocoşul saltă pe o 
stinghie, când vrea să cânte; şi când mă uit la dânsul prin 
.ereastra bucătăriei, mă cercetează, mă face să tremur: coco
şul are un aer de mare cruzime! Noaptea, prin vis, văd gâş
tele cu gâtul lung, înaintând spre mine de după zăbrele, când 
-i'ec pe acolo. Le revăd în toate visele, ca un om care, îm
presurat de fiare, adoarme visând lei. 

Iată un coridor lung de nu'i văd sfârşitul: duce dela 
bucătărie la uşa de intrare. 

Cămară cu provizii dă în coridorul acesta, e întuneric 
beznă şi trebue să treci repede pe acolo, noaptea, căci cine 
ştie ce te poate întâmpina printre ulcioarele, oalele şi cutiile 
goale de ceai, mai ales când acolo nu e nimeni cu lumânarea 
slab rcăritoare ca să lase să se strecoare prin uşă un aer 
muced amestecat cu miros de săpun, de capere, de piper, de 
lumânări de seu şi de cafea. Apoi vin cele două camere: acea 
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în care stăm seara, mama, eu şi Peggotty, — căci Peggotty 
este vecinie cu noi, când suntem singuri şi ea a isprăvit de 
lucru — şi salonul în care stăm Duminica, e mai frumos salo
nul, dar aici nu sântem la largul nostru. Camera aceasta mi 
se pare jalnică mie, fiindcă mi-a povestit Peggotty, — nu ştiu 
când, probabil însă cu mulţi ani în urmă — îmormântarea ta
tii: mi-a povestit că aici se adunaseră prietenii familiei în 
vestminte cernite. Tot aici, într'o Duminică seara, ne-a cet'ţ 
mama, Peggottei şi mie, povestea învierei lui Lazăr din 
morţi; şi aşa frică mi-a fost că au fost silite în urmă să mă 
scoată din pat şi să-mi arate prin fereastra dormitorului, ci
mitirul liniştit cu desăvârşire, locul în care morţii dorm tihnit, 
sub palida claritate a lunii. 

Nu ştiu nicăeri o iarbă aşa de verde ca a ţintirimului. 
Şi copacii sânt acolo aşa de stufoşi, iar nicăeri nu'i atâta li
nişte ca printre mormintele lui. In fiecare dimineaţă, când 
îngenunchi în pătucul meu, aproape de odaia mamei, văd oile 
păscând iarba cea verde, văd soarele strălucitor oglindin-
du-se pe cadranul solar şi cuget în gândul meu şi mă mir că 
într'un coprins aşa de funebru el tot poate să însemne orele. 

Iată banca noastră în biserică, banca cu marele ei spă
tar. Lângă ea este o fereastră, prin care ni se poate vedea 
casa. In vremea slujbei de dimineaţă, Peggotty o priveşte 
neîncetat, ca să se asigure că nu arde, nici nu'i jefuită, în 
lipsa ei. Dar Peggotty nu vrea să fac ca ea, şi când mă uit 
şi eu, îmi face semn încruntându-se să mă uit la preot. Dar 
eu nu mă pot uita mereu la el; îl cunosc b'ne când nu e îm
brăcat în haina cea albă şi mi-e teamă să nu se mire că-1 pri
vesc neclintit: s'ar putea întrerupe ca să mă întrebe ce vreau. 
Dar ce m'apuc să fac ? Casc, lucru foarte urît, şi totuş trebue 
să faci ceva. Mă uit la mama, dar ea se face că nu mă vede. 
Pun ochii pe un băiat din cor, el se strâmbă la mine. Mă uit 
la raza de soare străbătută prin portice şi văd o oaie rătă
cită, nu un păcătos vreau să zic, ci chiar o oaie, care e gata 
să intre în biserică. Pricep, că dacă voi mai privi-o, am să 
spun ceva tare şi atunci să te ţii! Mă uit la inscripţiile de pe 
pereţi, şi încerc să mă gândesc la răposatul Bodgers, de fel 
din parohia noastră şi la durerea doamnei Bodgers, când 
domnul Bodgers a murit, după o lungă boală, asupra căreia 
ştiinţa medicală n'a fost cu nimic folositoare. Mă întreb dacă 
a fost consultat şi doctorul Chillip, iar dacă nici el n'a fost 
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folositor, aş vrea să ştiu dacă îi este plăcut lui să-şi amin
tească acest lucru în fiecare Duminică. Dela d-1 Chillip, cu 
cravata lui de sărbătoare, trec cu privirea la amvon. Ce loc 
ouw de joc ar fi aici! Sus ar fi o straşnică fortăreaţă, inami-

t cui ar da buzna pe scară, ca să ne atace, iar noi l-am strivi 
*"u perna de catifea şi cu toţi ciucurii ei. încet, încet ochii mi 
se1 închid : tot îl mai aud pe preot repetând un cântec mono
ton într'o căldură înăbuşitoare, apoi nu mai aud nimic, până 
în^clipa în care alunec de pe bancă, cu sgomot îngrozitor şi 
Peggotty mă scoate afară din biserică, mai mult mort decât 

*• viu. 
Acum văd faţa casei noastre: ferestrele dormitorului sânt 

deschise şi un aer miresmat intră în casă. Vechile cuiburi ue 
corbi se leagănă mereu în vârful ulmilor din grădină. Acum 
'ată-mă's înapoia casei, după curtea în care sânt cuşca şi 
porumbarul, goale :este aici un coprins plin de fluturi, cu 
grilaj înalt, închis cu o poartă cu lacăt, pomii sânt încărcaţi 
de rod, de fructe mai coapte şi mai din belşug de cât în toate 
grădinile; mama culege câteva într'un coşuleţ şi eu mă ţin 
<iupâ ea, rupând coacăze pe furiş, prefăcându-mă nepăsător 
pe cât pot. Se ridică un vânt turbat, vara a fugit. Ne jucăm 

^ ^ într o seară de iarnă, ţopăind prin cameră. Când mama nu 
mai poate de oboseală şi se aşează într'un jilţ, eu mă uit la 
dânsa cum îşi învârteşte pe degete inelele părului ei blond. 
c ' im îşi priveşte talia strânsă şi nu ştie nimeni afară de mine, 
că e mulţumită de frumuseţea ei. 

Acestea sânt cele mai vechi amintiri ale mele. Adăogaţi 
3a ele părerea — dacă aveam pe atunci una — că şi mamei şi 
mie ne era oleacă teamă de Peggotty şi câ-i urmam aproape 
totdeauna "sfaturile. 

lntr o seară, Peggotty şi eu, stăm singuri dinaintea fo
cului. Ii citisem Peggotiei o poveste cu crocodili. Pe semne 
că citisem foarte prost sau că biata fată fusese cu gândul aiu
rea, căci îmi aduc aminte că ei îi rămăsese, din citirea vagă. 
câ crocodilii sânt un soi de legume. Eram ostenit de lectură 
şi cădeam de somn, dar mi se îngăduise în seara aceea s'o 
^Ştept pe mama, care era poftită la o vecină, şi mai curând 
aş fi murit pe scaun de cât să mă duc la culcare. Pe măsură 
ce somnul mă răzbea, Peggotty mi se părea tot mai mare, a-
jungea tot mai nemăsurată. Holbam ochii cât puteam;, mi-i 
căscam cu degetele, încercam să nu mi-i iau de pe Peggotty. 
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care cosea de zor. Cercetam bucăţica de lumânare peste care 
îşi trecea firul şi care era brăzdată în toate chipurile, pe me
trul ei şi pe cutia de lucru, al cărei capac închipuia catedrala 
Sf. Pavel, cu turla trandafirie. Apoi venea rândul degetarului 
de oţel şi în sfârşit al Peggottiei. Pe ea o găseam drăgălaşe. 
Aşa de tare mi-era somn, că dacă aş fi încetat măcar o clipă 
să ţin ochii deschişi, se sfârşea. 

„Peggotty, zisei năpristan, ai fost vre-oată măritată? 
— Doamne, domnişorule Davy, răspunse Peggotty, cum 

de'ţi trece prin cap aşa ceva? 
Aşa de răstit grăi, că m'am trezit cu desăvârşire. îşi lăsă 

lucrul şi mă privi ţintă, tot trăgând de ac, cât era firul de 
lung., 

— Zău, Peggotty, ai fost măritată? stăruii, eşti o femee 
tare frumoasă, nu'i aşa? 

Găseam că frumuseţea Peggottiei este cu totul în alt stil 
decât a mamei, dar, în felul ei, mi se părea desăvârşită. Aveam 
în salon un taburet roşu, pe care mama pictase un buchet. 
Fondul taburetului şi faţa Peggottiei mi se păreau aidoma. 
Catifeaua era dulce la pipăit, iar figura Peggoîiei era aspră, 
dar asta nu împiedeca asemănarea. 

— Eu şi frumoasă, Davy! zise Peggotty. Ah! nu, băete! 
Dar cine ţi-a băgat măritişul în cap ? 

— Nu ştiu. Şi nu te poţi mărita decât cu un singur băr
bat, de-odată, nu-i aşa, Peggotty ? 

— Sigur că aşa, făcu Peggotty cu hotărâre. 
— Dar dacă cel pe care l-ai luat, moare, poţi să iai pe 

altul, nu'i aşa, Peggotty ? 
— Asta se poate, dacă vreai. E o chestie de părere. 
— Dar dumneata, Peggotty, ce părere ai? Punându'i a-

ceastă întrebare o privii plin de curiozitate, pentrucă şi ea 
mă privea astfel pe mine. 

— Părerea mea, glăsui Peggotty nehotărîtă, luându-şf 
ochii dela mine şi apucându-se iar de lucru, părerea mea e 
că n a m fost niciodată căsătorită, domnişorule, şi că nici nu 
mă gândesc la măritiş. Atâta ştiu. 

— Nu te-ai supărat pe mine, Peggotty ? zisei după o 
clipă de tăcere. 

Mă temeam să nu se fi supărat. îmi vorbise aşa <fe răs-
tit. Dar mă înşelam: ea lăsă ciorapul ce'l cârpea şi luând 
în palme micul meu cap frizat, îl strânse din toate puterile. 
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Zic, din toate puterile, pentrucă, cum era foarte grasă, unul 
sau doi nasturi dela bluza ei incheiată la spate, săreau de câte 
ori făcea dânsa vre-o mişcare mai violentă. Şi, mi-aduc a-
minte că, atunci când m'a strâns în braţe, am auzit doi bumbi 
pocnind şi sărind până 'n celălalt capăt al odăii. 

— Acum mai citeşte-mi puţin despre cocodrili, zise Peg-
gotty ,care aşa prinsese numele animalelor acelora. Grozav 
•aş vrea să mai aflu ceva despre dumnealor. 

Nu pricepeam bine de ce se uita aşa de ciudat la mine 
Şi era aşa de grăbită să-i cetesc despre crocodili: Ne reaşe
zarăm la povestea monştrilor acelora cu un nou1 interes : le 
puserăm ouăle în nisip ca soarele să le clocească, îi aţâţarăm, 
mvârtindu-ne în jurul lor, aşa că forma lor ciudată să-i îm
piedece să se ia după n o i ; imitarăm pe indigeni: ne arunca
răm în apă, înfigându-le beţe ascuţite în boturi; în sfârşit a-
junserăm să'i ştim pe crocodili pe de rost, eu cel puţin, căci 
Peggotty nu mai ştia la răstimpuri ce face şi se înţepa cu a-
«ul în obraz şi braţe, cu gândul aiurea. 

Isprăvisem cu crocodilii şi începui a citi despre aligatori, 
când se auzi sunând clopoţelul. Am dat fuga: era mama, mai 
irumoasă decât todeauna, parcă: era întovărăşită de un domn 
cu par şi favorite negre, minunate. Domnul acesta venise cu 
noi dela biserică, Duminica trecută. 

Mama se opri în pragul uşei, ca să mă sărute, ceea ce-1 
iacu pe domn să spună, că eram mai fericit decât un prinţ — 
sau aşa ceva, căci se poate ca reflecţiile mele de mai târziu 
să-mi înrâurească amintirea. 

,,Ce voiţi să spuneţi?" îl întrebai pe domnul acela, peste 
«mărul mamii. 

El mă desmierdă pe obraz; dar nu ştiu de ce, nici gla
sul, nici făptura lui nu-mi plăceau de loc şi eram supărat vă-
zându-i mâna atingând-o pe a mamei, pe când mă mângâia. 
li împinsei mâna. cât putui. 

.,Oh, Davy! strigă mama. 
— Drăguţul! zise domnul, îi pricep gelozia. 
Niciodată n'am văzut pe chipul mamei, aşa de frumoase 

culori. Ea mă certă blajin, că sânt nepoliticos şi, strângân-
au-mă^în braţe, mulţumi domnului acela, că avusese bună
tatea s o petreacă până acasă. Grăind aşa, îi întinse mâna. 
Şi intinzându-i-o, cred că se uită la mine. 
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,,Zî-mi buriă seara, frumos copil, spuse domnul, după ce-
se înclinase ca sâ-i sărute mamei mânuşiţa, sub ochii mei.-

— Bună seara, am glăsuit eu. 
— Vino aici, haide, să fim cei mai.buni prieteni, zise el 

râzând. Dă-mi mâna. 
Mama îmi ţinea mâna -dreaptă într'a ei ; i-am întins-o lui 

pe cealaltă. 
— Dar asta'i stânga, Davy! spuse domnul râzând. 
Mama voi să mă facă să întind dreapta, dar eu eram: 

hotărât dela început să nu vreau. I-am dat mâna stângă strei
nului, care o strânse inimos, zicând că sânt un băiat straşnic, 
apoi a plecat. 

L-am văzut întorcându-se în poarta grădinii şi arun-
cându-ne o privire de adio, cu ochii lui negri şi cu aeru-i de 
piază rea. 

Peggotty nu scosese o vorbă, nu mişcase un deget, în
chise obloanele şi intrarăm în camera noastră. In loc să vină 
să se aşeze lângă foc, după obiceiul ei, mama rămase în ce
lălalt capăt al odăei, îngânând un cântec. 

— Socotesc că ţi-ai petrecut bine seara, doamnă, zise 
Peggotty dreaptă îri mijlocul odăei, cu o lumânare în mână, 
ţeapănă ca un ciomag. 

— Foarte bine, Peggoty, grăi vesel mama; îţi mulţu
mesc. 

— O faţă nouă, asta aduce o schimbare plăcuta, mur
mură Peggotty. 

— Foarte plăcută, răspunse mama. 
Peggotty rămase neclintită în mijlocul camerei, mama 

îşi urmă cântecul, eu adormii. Dar nu dormeam aşa de adânc, 
ca să nu aud sgomotul glasurilor, fără să înţeleg totuş despre 
ce era vorba. Când mă trezii pe jumătate din acel somn, ma
ma şi Peggotty erau amândouă în lăcrămi, urmându-şi con
vorbirea. 

— Asemenea ins n'ar fi fost niciodată pe gustul dom
nului Copperfield zicea Peggotty. Jur pe cinstea mea ! 

— Ah, Doamne! vreai să mă faci să-mi pierd capul? Nu 
s'a pomenit pe lume o biată fată să fie tratată mai rău ca 
mine, de servitorii ei! Dar nu ştiu dece mă poreclesc: biată 
fată. Oare n'am fost măritată, Peggotty? 0 

— Martor mi-e Dumnezeu că da, cucoană, rosti Peg
gotty. 
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— Atunci, cum îndrăzneşti dumneata, adecă nu, Peg-
gotty, cum de ai curajul să mă faci aşa de nenorocită, să-nu 
sPui geruri aşa de supărătoare, când ştii că, afară din casă 
n am nici un prieten, căruia să-i vorbesc? 

— Cu atât mai mult, căci n'ar fi bine. Nu, nu trebue să^ 
fie. Nimic pe lume n'are să mă facă să zic altfel. Nu! — I n 
aprinderea ei, Peggotty aşa de viu da din mâini, cu lumâna
rea, că mă gândeam că are să-i cadă pe scânduri. 

•— Cum de ai curaj, urmă mama, plângând tot mai tare, 
să vorbeşti aşa de nedrept ? Cum te poţi încăpăţâna să-mi . 
vorbeşti ca de un lucru săvârşit, când îţi repet pentru a suta 
oară, că totul s'a mărginit la cea mai obicinuita politeţe ? Vor
beşti de admiraţie; dar ce-i pot face eu? Dacă are cineva 
Prostia să mă admire, e vina mea? Ce'i pot face, te întreb?' 
Ai vreai să mă vezi, poate, răzându-mi părul din cap, înegrin-
du-mjJbţa sau desfigurându-mă. Zău, Peggotty, cred ca asta 
ai vM. Ţi-ar plăcea! 

Dojana asta îi făcu, parcă, mult sânge rău Peggottiei. 
—• Şi sărmanul meu copil! strigă mama, apropiindu-se 

de jilţul în care eram culcat, ca să mă sărute, micul meu Da
vid! Cutează careva să spună, că nu-mi iubesc comoara, co
pilaşul meu? 

N'a rostit nimeni aşa ceva. 
•— Ba da, Peggotty, răspunse mama, ştii bine. Asta ai 

voit să spui şi fiinţă rea, ştii tot aşa de bine, ca şi mine că, 
Juna trecută nu mi-am cumpărat o umbrelă nouă, deşi cea 
verde este toată sdrenţe, aumai din pricina lui. Ştii foarte 
bine. Nu poţi spune contrariul. 

Apoi ,întorcându-se către mine, îşi alipi obrazul de al 
m e u . „Sânt eu o mamă rea, David? Sânt o mamă egoistă sau 
crudă sau rea? Zi da, copilul meu, ca să te iubească Peg
gotty ,căci dragostea ei este mai preţioasă decât a mea, Da
vy- Eu nu te iubesc de fel, de loc, nu-i aşa? 

Aci, ne-am pornit toţi pe plâns. Eu ţipam mai tare decât 
, ceilalţi ,dar toţi trei plângeam din toată inima. Eram cu d e 

săvârşire desnădăjduit, şi în primul avânt al duioşiei mele 
mânioase, mă tem că i-am zis Peggottiei: „bestie". Această-
făptură cinstită era adânc mâhnită : mi-aduc bine aminte. Şi 
cu siguranţă, că toţi nasturii i-aui sărit, căci a fost o adevă-
r a a explozie de bumbi, când, după ce se împăcase cu mama,. 
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angenunche alături de jilţul cel mare, ca să se împace şi cu 
.mine. 

Ne-am dus toţi la culcare, straşnic de abătuţi. Pfnă târ
ziu m'au ţinut treaz propriile mele suspine şi, odată, tresă-
xind şi deschizând ochii, o văzui pe mama, şezând pe patul 

•jneu. Ea se plecă spre mine, eu mi-am pus capul pe umărul 
ei, şi-am adormit profund. 

N'aş putea spune, dacă l-am văzut pe domnul acela în 
Duminica următoare, sau a mai trecut vreme până la venirea 
lui. Nu pretind că-mi aduc exact aminte datele. Dar la bise-
xică venea, şi ne-a petrecut până acasă. Intră înăuntru, sub 
cuvânt că vrea să vadă o faimoasă muşcată înflorită în fe
reastra odăei noastre. Mi s'a părut că nu s'a prea uitat la ele, 
>dar înainte de a pleca, i-a cerut mamei să-i rupă şi lui o floare. 
Mama îl rugă să^şi aleagă singur, el refuză, nu ştiu de ce, 
şi atunci îi dădu mama una. El spuse că nu se vaPdespărţi 
în veci de floarea aceea, iar eu mă gândeam că e ta«2 prost, 
neştiind că în două zile floricica aceea va fi uscată. 

Peggotty începea să stea seara cu noi, tot mai puţin. 
Mama se purta cu ea respectuos, mai mult decât mai înainte 
.poate şi eram ca un mănunchi de trei prieteni, dar parcă nu 
ca odinioară, şi nici nu mai eram aşa de fericiţi acum. îmi 
închipuiam uneori că Peggotty, este nemulţumită pentrucă o 
vede pe mama purtându-şi rând pe rând toate rochiile fru
moase, ce le avea prin dulapuri, sau pentru că nu'i plăcea 
văzând-o că se duce des la vecini; dar sigur nu eram. 

începui să mă obicinuesc cu domnul cu favorite negre. 
Nu-1 iubeam mai mult ca la început şi eram tot atât de gelos, 
dar nu din pricina pe care aş fi putut-o spune, câţiva ani mai 
târziu. Aveam o duşmănie de copil, numai din instinct şi în
temeiată pe ideia că Peggotty şi eu n'aveam nevoe de 
inimeni, ca să o iubim pe mama. Alt gând nu aveam. Cloceam, 
în capul meu, mici cugetări, dar ca să le adun, să fac un tot 
din ele, era peste puterile mele. 

Stăm în grădină cu mama, într'o frumoasă dimineaţă de 
toamnă, când d-1 Murdstone se ivi călare (acum îi ştiam nu
mele). Se opri, ca să-i dea bunăziua mamei şi-i spuse că se 
•duce la Lowesthft, ca să-şi vadă nişte prieteni, care aveau 
s ă se plimbe cu vaporul lor. Apoi adaogă vesel, că era gata 
să mă ia pe cal cu el, dacă vreau eu. 

Vremea era aşa de senină şi dulce; calul părea aşa de 
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volnic să ple^e ,sburda aşa de voios înaintea grilajului, că 
mare poftă aveam să plec şi eu. Mama îmi spuse să mă urc 

Peggotty, ca să mă îmbrace, iar d-1 Murdstone are să mă 
aştepte .El cobori de pe cal, îşi trecu braţul prin hăţuri şi în
cepu să se plimbe încet pe lângă gardul de păducel, care nu-
j^ai el îl despărţea de mama. Peggotty şi eu îi vedeam din 
terestruia odăei mele: se aplecară amândoi ca să vadă mai 
a e aproape păducelul dintre ei şi îmi aduc aminte cum Peg
gotty se schimbă de-odată, la vederea aceasta, din drăgălaşe 
j 1 straşnic de mânioasă. începu să-mi perie capul în răspăr,. 
d i n toată puterea. 

Plecarăm în sfârşit, d-1 Murdstone şi eu. In trap mărunt 
mcrgearn pe o potecă verde, alături de drum. El îşi petrecuse 
U n ° r a ţ în jurul meu şi, nu ştiu de ce, deşi n'am o fire bă-

Uitoari îmi venea mereu să mă întorc ca să-i văd faţa. E l 
V e a <Pnii negri, din aceia stinşi, pustii (nu găsesc altă ex

presie, ca să zugrăvesc ochii fără adâncime, în care să-ţi poţi 
u tunda privirea) ; avea ochi care 'ţi par, printr'o ciudată dis

poziţie a luminei, că te privesc saşiu. Adesea, când îl cerce-
am, întâlneam privirea aceia cu groază, şi mă întrebam, la. 
e Putea să se gândească, cu aer aşa de grav. Părul lui era 

?! m a i negru şi mai des decât crezusem. Partea de jos a feţei 
era cu desăvârşire pătrată, iar bărbia lui, plină 'toată de 

, 'ci puncte negre, după rasul de fiecare dimineaţă, îi da o 
oitoare asemănare cu fîqurile de ceară, ce-mi fuseseră a ră-

e cu câteva luni mai înainte, în vecinătatea noastră. Toate-
s tea împreună cu sprincenele-i foarte regulate, multul alb şi 
- 9 ru al obrazului — dracul să-i ia amintirea şi faţa! — mă 

ceau, cu toate presimţirile mele, să găsesc că este un om 
arte frumos. Nu mă îndoesc că mama tot de părerea asta 

era. 

We oprirăm la un han de lângă mare. Intr'o cameră fu-
u doi domni. Aceştia erau îmbrăcaţi cu jachete fără ele-

n ţ a şi s e întinseseră, cât erau de lungi, pe câte vre-o patru' 
aune. Intr'un colţ se afla un maldăr de mantale si un ste-

9UJeţ, legate toate la un loc. 
Uomnii se sculară în picioare, la sosirea noastră, cu o. 

ePasare care mă uimi şi strigară. 
Bravo, Murdstonel ! te credeam mort şi îngropat ! 

- Nu încă! zise d-1 Murdstone. 
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— Şi cine e tânărul? întrebă unul din ei, punând mâna 
pe mine. 

— E Davy, răspunse d-1 Murdstone. 
— Care Davy? David Jones? 
— Davy Copperfield ,răspunse d-1 Murdstone. 
— Da? Progenitura seducătoarei doamne Copperfield? a 

drăguţei văduvioare? 
— Quinion, rosti d-1 Murdstone, ia seama la ce spub 

.ăla e isteţ. 
— Care ăla, întrebă domnul râzând. Inălţai capul repe

de. Grozav voiam să ştiu de cine era vorba. 
— E Brooks de Shîeffield, zise d-1 Murdstone. 
Am fost încântat să aflu, că e vorba de Brooks de Shef

field. Crezusem mai întâi că de mine vorbeau. 
Fireşte ,mare caraghios trebue să fi fost d-1 acela,, Brooks 

de Sheffield, căci, la pomenirea lui, cei doi streini se flprniră 
pe râs din toată inima, iar d-1 Murdstone chihoti şi el. Peste 
un minut cel care se numea Quinion, glăsui: 

— Şi ce crede Brooks de Sheffield de afacerea în ches
tie? 

— Nu cred să-i ştie mersul, rosti d-1 Murdstone, dar mă 
tem că nu aprobă. 

Aci rioi clocote de râs. D-1 Quinion vesti că are să ceară 
o sticlă de sherry, ca să bea în sănătatea lui Brooks. 

Vinul cerut fu adus, d-1 Quinion îmi turnă şi mie puţin 
iîntr'un pahar, şi dându-mi un pesmecior, mă ridică în sus şi 
.mă îndemnă să spun: ,,pentru amăgirea lui Brooks de Shef
field!" Discursul fu primit'cu aşa aplauze şi hohote de râs, că 
rasei şi eu, ceea ce-i făcu pe ceilalţi să râdă şi mai mult. Pe
trecurăm de minune, toţi. 

După ce ne-am plimbat" pe ţărmul mărei, ne-am aşezat 
pe iarbă. Petreceam, uitându-ne printr'o lunetă, care apropia; 
eu nu vedeam nimic prin ea, dar spuneam că văd bine. Apoi 
ne-am întors la han,> ca să prânzim. In tot timpul plimbare!, 
cei doi prieteni ai d-lui Murdstone fumaseră necontenit. De 
altfel, judecând după mirosul hainelor lor, era vădit că ei nu 
făcuseră altceva, de când luaseră îmbrăcămintea aceea din 
mâinile croitorului Să nu uit să spun, că ne-am dus pe bor
dul vaporului. Cei trei domni au coborât în cabină şi-au cer
cetat nişte hârtii; îi vedeam bine, de pe puntea pe care stăm. 
I n tot timpul lipsei lor îmi ţ'nuse tovărăşie un om foarte plă-
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cut, cu un maldăr de păr roşu pe cap, cu o pălăriuţă lucitoare-
Pe jacheta lui vărgată, sta scris: ,,Ciocârlia" în litere mari-
Crezui că aşa se numea el, că-şi scrisese numele pe piept,, 
pentrucă, locuind pe bordul unui vas, n'avea unde să-şi pună 
cartea de vizită Dar când îi zisei „domnule Ciocârlia" mi-a 
spus că aşa se chema vaporul. 

Am luat seama că, tot timpul, d-1 Murdstone fusese mai 
serios şi mai tăcut decât amicii săi, care păreau veseli şi ne
păsători şi glumeau slobod unul cu altul, dar rare ori cu el. 
Mi-s a părut că el e mai spiritual şi mai cumpănit decât ei 
Şi că le insufla, ca şi mie un fel de groază. Odată sau de două 
ori observai că d-1 Quinion, tot vorbind îl privea cu coada 
ochiului, ca şi cum ar fi voit să fie sigur, că ceea ce spunea, 
» era pe plac. Intr'alt moment, îi făcu semn cu piciorul şi cu 
ochiul d-lui Passnidge care era foarte' aprins, să arunce o 
T » 1 V i r e s p r e d-1 Murdstone, aşezat tăcut şi serios într'un colţ. 
Mi se pare că d-1 Murdstone n'a râs odată măcar, în ziua a-
^ l a ' \— râsese numai când se ţinuse toastul pentru Brooks de 

M -^' ^ ^ r e p t c a gluma aceea el o scornise. 
Ne întoarserăm acasă de vreme. Era o seară măreaţă. M a 

ma se plimbă cu d-1 Murdstone de-alungul gardului de pă-
ucel, pe când eu îmi beam ceaiul. După ce el plecă, mama 

ma puse să-i povestesc cum petrecusem şi mă întrebă ce s'a 
ţPus şi ce s'a făcut. I-am spus tot ce se zisese pe socoteala ei. 

a rase şi zise că domnii aceia erau nişte obraznici, care vor-
e au numai prostii, dar văzui limpede că'i făcea plăcere. Tot 

a a t °-e bine am ghicit atunci, pe cât ştiu astăzi. Prinsei pri-
g ! s ' ° întreb, dacă-1 cunoaşte pe d-1 Brooks de Sheffield. 

a mii răspunse că nu ,dar că era poate vre-un fabricant de 
cuţite. 

Chipul mamei îl văd dinaintea ochilor, tot aşa de viu, 
Pe al unei persoane cunoscute, înrr'o stradă plină de lume! 

„s e, o a r e cu putinţă ca figura aceasta să nu mai existe? Ştiu, 
c a s a schimbat, ştiu că nu mai este; dar vorbind de frumu-

> e a ei nevinovată, copilărească, pot eu crede că a pierit, 
nu mai este, pe când simt aproape de obrazul meu dulcea 

1 respirare, aşa cum o simţeam în seara aceea? Este cu pu-
n,a ca mama să se fi schimbat, pe când amintirea mea mi-o 
a a vecinie ca atunci, pentru că inima mea statornică în 

ut>ire, păstrează neştirbită imagina adorată. 
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De câte ori vorbesc de mama, o văd frumoasă, ca n 
seara în care avurăm conversaţia de mai sus. 

Ea venise să-mi ureze noapte bună. Voioasă, a îngenun-
chiat lângă patul meu şi mi-a spus râzând, sprijinindu-şi băr
bia în mâini: 

— Ia spune-mi ce ziceau, Davy ; repetă, că nu-mi vine 
să cred. 

— Seducătoarea... începui eu. 
Mama îmi puse mânuşiţa ei pe buze, ca să mă oprească. 
— Nu, nu seducătoarea, zise ea râzând, n'a spus sedu

cătoarea, Davy; ştiu bine. 
— Ba da! seducătoarea doamnă Copperfield, repetai cu 

tărie şi „drăguţa..." 
— Nu, nu, drăguţa, nu, se împotrivi mama, punându-mi 

iar degetele pe buze. 
— Da, da, drăguţa văduvioară. 
— Ce nebuni ! ce obraznici ! strigă mama, râzând şi 

ascunzându-şi capul. Ce oameni fără minte ! Nu-i aşa, Davy ? 
puiule! i 

— Da, mamă. 
— Să nu-i spui Peggotiei. S'ar supăra pe ei. Şi eu sânt 

foarte supărată pe ei, dar vreau ca Peggotty să nu ştie. 
Am făgăduit, fireşte. Mania mă sărută, iar, de nenu

mărate ori, şi adormii profund. 
Mi se pare, aşa mă înşală amintirea, că a doua zi chiar, 

mi-a făcut Peggotty strania aventuroasa propunere, de 
care voi vorbi ; pe semne însă că tocmai peste două luni mi-a 
făcut-o. 

Eram singuri amândoi într'o seară, Peggotty şi eu ; 
mama lipsea ca de obicei. Erau acolea : ciorapul, metrul, bu
căţica de lumânare, cutia cu sfântul Pavel pe capac şi cartea 
cu crocodili, când Peggotty, după ce se uită de câteva ori la 
mine şi după ce deschisese gura să zică ceva, dar nerostind 
o vorbă, ceea ce m'ar fi speriat, dacă n'aş fi crezut că ea 
cască, îmi spuse blajin : 

— Domnişorule Davy, n'ai vrea să vii cu mine, pentru 
cincisprezece zile, la frate-meu, în Y a r m o u t ; h ? Am petrece 
bine acolo. 

— Fratele tău e bun, Peggotty ? am întrebat eu cu iscu
sinţă. 

— A ! de sigur că e bun ! strigă Peggotty, ridicând 
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braţele spre cer. Şi acolo e marea şi bărcile, vasele, pescarii 
Ş1 plaja ; este şi Ham, care o să se joace cu dumneata. 

Peggotty îl pomenea pe nepotu-său Ham, cunoscut nouă. 
d in primul capitol. 

Atâtea frumuseţi mă încântară şi am răspuns că aş pe-
rece foarte bine, dar, ce va zice mama. 

__ Pun rămăşag pe un leu, zise Peggotty, privindu-mă 
j ' c a n e v a lăsa. Am s o întreb, de cum se va în toarce 
aacă vrea. Ce zici ? 
. ,". 7~ r* c e"° s a i a c ă ea în lipsa noastră? întrebai euv 

igandu-mi coatele în masă, ca să dau poate mai multă pu-
e r e î^ t r ebărei mele. Ea nu poate rămâne singură de tot. 

vjaura, pe care Peggotty se înverşuna s'o caute, aşa 
e~odată, în călcâiul ciorapului ce l cârpia, trebue să fi fost 
Şa de mică, încât nu cred că făcea s'o mai ţeasă, 

_, ." H* spun eu, Peqqotty, că ea nu poate rămâne sin-
ffwa, singurică ! 
. ." Domnul să te binecuvânteze ! grăi în sfârşit ea, în-

rcandu-şi ochii spre mine : nu ştii ? Doamna va sta dnci-
prezece zile la domna Grayper, care va primi foarte mulţi 

mosafiri. 

r 7 c a e r a aşa, eram gata de plecare. Aşteptai cu mare 
aodare întoarcerea mamei dela d-na Grayfer (era la 
sa in seara aceia) ca să aflu dacă se poate pune la cale 

te °SU . P • Mama se miră mult mai puţin, decât mă aş-
p arti şi îşi dădu îndată învoirea. Se orândui tot în acceaş 

a şi se înţeleseră asupra plătii cuvenite pentru locuinţa 
?• hrana mea. ' 
a i " 7 l u a plecărei sosi de grabă. Aşa de apropiată fusese 
n e ^ k j a r P e n t r u mine, care adăstam momentul acela cu 

dare înfrigurată, ba mă şi temeam de vre-un cutremur, 
că ' r e ~? e r u P ţ i e de vulcan, de cine ştie ce răsvră'tire a firii, 

ea şi venise. Aveam să plecăm într'o cariolă, dimineaţa, 
- "? j 3 ^ s ^ ^ a t o r i c e ' c a s a fi f°st din ajun îmbrăcat şi 

M ° r m i t ! n c ă l * a t fl c u P ă l a r i a î n c a P -
Mi-aduc aminte cu adâncă emoţie, deşi vorbesc cu ton 

Şura ec, de bucuria ce-o simţii părăsind casa, în care fu-
sem aşa de fericit: n u m i dădeam de fel socoteala de tot 
Podeam, pentru totdeauna. 

Mi-e drag să'mi amintesc că, pe când brişcă era la poartă. 
a r m a r « a mă săruta, m'am pornît pe plâns, gândindu-mă, cu 
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o duioşie recunoscătoare la dânsa şi la locul acela, niciodată 
părăsit până atunci. Mi-e drag să'mi amintesc că şi mama 
plângea şi că'i simţeam inima bătând lângă a mea. 

Mi-e drag să'mi amintesc, că atunci când trăsura se 
urnise de plecare, mama a dat fuga la gard, Şi a strigat să se 
oprească, pentru ca să mă mai sărute odată. Mi-e drag să'mi 
amintesc dulcea duioşie, cu care mama m'a sîrâns iarăş în 
braţe. 

Rămăsese dreaptă, singură în drum. D-l Murdstone se 
apropie de ea, şi mi s'a părut că o dojeneşte, că e prea miş
cată. II priveam printre druguleţii cariolei şi mă întrebam de 
ce se amestecă el. Peggotty, care se întorsese şi ea, de cea
laltă parte, părea nemulţumită de asemenea ; am văzut bine, 
când şi-a întors faţa spre mine. 

Am rămas apoi îndelung cu ochii la Peggotty, chibzuind : 
dacă Peggotty avea de gând să mă piardă, ca pe Prichindel 
din poveste, aş găsi eu drumul, luându-mă după nasturii 
pierduţi de ea pe cale ? 

CAPITOLUL III 

O s c h i m b a r e 

Calul trăsurei era cel mai leneş dobitoc ce se poate în
chipui. Aşa cred. Mergea încet, cu botul în pământ, ca şi 
cum voia să'i facă să adaste pe cei, cărora le aducea pachete. 
M i se părea uneori că isbucneşte în hohote de râs, la gândul 
că e aşteptat, dar vizitiul îmi spusese că'i vine să tuşească, 
pentru că are guturai. 

Şi vizitiul avea obicei să'şi lase capul să'i atârne ; sta 
frânt înainte mânând şi moţăia, cu braţele întinse pe ge
nunchi. Am spus : „pe când mâna", cred însă. ca trăsura ar 
fi putut merge la Jarmouth şi fără el. Calul mergea s'ngur. 
Cât despre conversaţie, omul nu ştia decât să şuere. 

Peggotty ţinea pe genunchi coşul cu merinde, care ar fi 
putut să ţină şi până la Londra, chiar dacă am fi mers tot 
cu trăsura aceea. Mâneam şi apoi dormeam. Peggotty ador
mea cu bărbia rezemată de mânerul coşului, pe care-1 ţinea 
mereu, şi niciodată, dacă n'aş fi auzit-o cu urechile mele, nu 
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m'ar fi făcut cineva să cred, că o biată femee poate să sforăe 
cu atâta vigoare. 

Am făcut atâtea ocoluri, printr'o mulţime de drumuri 
•înguste şi atâta vreme am pierdut la un han unde era de dat 
un pat şi în alte multe locuri, că eram foarte obosit şi foarte 
mulţumit că sosim în sfârşit la Y a r m o u t n . care mi s'a părut 
tare buretos şi băltos, aruncându-mi ochii peste marea în
tindere de apă, ce se vedea de-alungul ţărmului. Şi m'am 
mirat foarte mult, că este cu putinţă ca o parte din lume să 
fie aşa de netedă, când cartea mea de geografie zice că pă-
-mântui e rotund. Cugetai însă că Yarmouthul se află poate 
la unul din poli, ceea ce lămurea totul. 

Pe măsură ce ne apropiam, vedeam orizontul întinzân-
•ciu-se ca o linie dreaptă sub cer : îi spusei Peggottiei că o 
colină, ici, colo, ar fi mai frumos şi că, dacă pământul ar fi 
x°st puţin mai despărţit de mare, iar oraşul n'ar fi fost aşa 
de udat de valuri, ca o friptură în sos, ar fi mai plăcut. Dar 
" e 9 9 ° t t y îmi răspunse, cu mai multă autoritate ca în de-obşte, 

'Ca trebue să iai lucrurile cum sânt şi că ea e mândră să facă 
Parte din aşa numiţii Heringi de Yarmouth. 

Când am ajuns în mijlocul străzii (care mi s'a părut 
toarte ciudată) şi am simţit mirosul peştelui, al păcurii, al 
papurii şi al gudronului, când am văzut mateloţii umblând în 
c c , lo şi încoace şi cărucioarele huruind pe pietre, am înţeles 
ca am fost nedrept cu un oraş aşa de animat. I-am mărturisit 
"eggottiei, care asculta cu multă bunăvoinţă cuvintele în
cântării mele şi care 'mi spuse că era lucru ştiut (cred că mai 
a l e s pentru cei cari au avut norocul să fie Heringi din naş-

e r e ) , că Yarmouthul este cel mai frumos oraş din univers. 
— Iată-1 pe Ham, drăguţul ! strigă Peggotty. Cum a 

crescut ! să nu-1 mai recunoşti ! 
*ntr adev-ăr, el ne aştepta la uşa hanului. Mă întrebă ce 

mai fac, ca pe o cunoştinţă veche. Mai întâi, nu mi s'a părut 
c a~l cunosc atât de bine, pe cât mă cunoştea dânsul, pentrucă 
e nu mai venise pe la noi din noaptea naşterei mele. Dar in-
imitatea noastră făcu progrese repezi, când el mă luă în 

sPatie, ca să mă ducă la casa lui. Era un flăcău înalt de şase 
Picioare, puternic şi gros, cu umeri rotunzi şi robuşti. Faţa lui 
insa avea o expresie copilărească, iar păru-i blond, ondulat, 
» da aerul unui berbec. Purta o jachetă de pânză de corabie 

1 un pantalon aşa de scorţos, că ar fi stat ţeapăn, chiar fără 
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picioare în lăuntrul lor. Pe cap, nu se putea spune că purta 
o pălărie, ci mai de grabă un acoperiş de gudron pus pe o 
clădire veche. 

Ham mă ţinea în cârcă şi ducea la subţioară o lădiţă 
de-a noastră ; Peggotty purta alta. Străbăturăm poteci aco
perite de grămezi de surcele şi de nisip. Trecurăm pe lângă 
fabrici de gaz, de fringhii, pe alături de şantiere de con
strucţie, de desfăcut, de astupat, de înzestrat năvile ; pe 
lângă fierarii în lucru şi pe lângă o sumedenie de asemenea 
stabilimente. Sosirăm în sfârşit înaintea marei întinderi ce
nuşii, zărite de mine de departe şi Ham îmi spuse: 

— Iată casa noastră, domnule Davy.. 
Mă uitasem în toate părţile, cât puteau să vadă ochii 

mei, pe mare, pe ţărm, dar nu descopeream. cea mai mică 
colibă. Se afla o barcă neagră, sau alt soi de luntre veche pe 
aproape, răznită pe nisip. Un burlan de tinichea, în loc de 
horn, scotea tihnit fum, dar alt-ceva nu vedeam să aducă a 
locuinţă. 

— Aceea este ? glăsuii; aia care seamănă cu o corabie ? 
— Da, domnule Davy, răspunse Ham. 
Dacă ar fi fost palatul lui Aladin, oul de piatră sau altă 

năzdrăvănie, cred că n'aş fi fost mai încântat, ca de ideia 
romantică de a locui acolo. In coasta corăb'ei era o nosti
madă de uşe. Erau acolo şi tavan şi ferestruici. Dar meritul 
cel mai mare al casei aceleia, era că fusese o adevărată corabie, 
care cu siguranţă că plutise pe mare de sute de ori. Era o 
corabie, care nu fusese nici când sortită sa slujească de casă, 
pe uscat. Asta o făcea fermecătoare pentru ochii mei. Dacă 
ar fi fost vre-o dată menită să fie casă, poate că aş fi găsit-o 
mică, nepotrivită, sau prea singuratecă. Dar de vreme ce nu 
fusese construită anume, era o locuinţă fermecătoare. 

Pe dinăuntru era cu desăvârşire curată şi cât mai bine 
orânduită. Avea masă, un ceasornic flamand, scrin, iar pe 
scrin se afla o tavă pentru ceai, pe care era zugrăvită o cu
coană cu umblelă, plimbându-se cu un copil cu aer măreţ, 
jucându-se cu cercul. O Biblie împiedeca tava să nu alunece. 
Dacă ar fi căzut, tava ar fi spart o mulţime de ceşti, de far
furioare şi un ceainic, aşezate toate în jurul cărţii. Pe pereţi 
se aflau câte-va gravuri colorate, încadrate şi sub sticlă, 
închipuind întâmplări din Scriptură. De câte ori am Văzut 
mai apoi asemenea gravuri în mâinile colportorilor, s'a 
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trezit înainte-mi viu tot interiorul casei fratelui Peggotttei. 
Cele mai remarcabile din tablourile acelea, erau f Abraham, 
îmbrăcat în roşu, gata să~l sacrifice pe Isac, îmbrăcat în 
albastru ; şi Daniel, cu vestmânt galben, într'o groapă plină 
cu lei verzi. Pe cămin se afla o pictură : corabia Sarah-Jana, 
construită la Sunderland, dar cu o adevărată pupă mică de 
lemn. Era o operă de artă, cap-de-operă de tâmplărie, pri
vită de mine drept cel mai preţios lucru, ce se poate vedea 
Pe lume. Pe bârnele bagdadiei se aflau cârlige mari, a căror 
întrebuinţare încă n'o pricepeam, lădiţe şi cutii de tot felul, 
-care ar- fi putut slujii de scaune. 

De cum am 'trecut pragul, am văzut dintr'o aruncătură 
de ochi, tot (ca toţi copiii, după teoria mea). Apoi Peggotty 
deschise o uşiţă şi'mi arătă o cameră de dormit. Era cea mai 
completă odae şi cea mai fermecătoare, din câte se pot in
tenta, în pupa vasului, cu o fereastră prin care trecea altă-
•dată cârma. Avea o oglinjoară, tocmai la înălţimea mea, cu 
un cadru de scoici; un pătuc, cât să te poţi cuibări în el, iar 
Pe masă un buchet de erburi marine, într'un ulcior albastru. 
Pereţii aveau o albime strălucitoare, iar plapuma făcea ape 
- l a - d f v i i ' c a ' t i făcea rău la ochi. Ceea ce am observat mai 
uitai în plăcutul iatac, a fost mirosul de peşte. Era aşa de 
pătrunzător, încât, de câte ori scobeam batista din buzunar, 
mirosea aşa de 'tare, că ai fi crezut că învelisem un homar 
in ea. Când i-am destăinuit descoperirea asta Peggotiei, mi-a 
s Pus că frate-său făcea negoţ cu homari, crabi şi raci. Am 
găsit într'o zi un maldăr de vietăţi de acestea, ciudat de 
încurcate unele într'altele şi mereu îmboldite să apuce tot ce' 
găseau, într un mic şopron de lemn, unde se puneau şi oale 
şi cratiţe. 

Am fost primiţi de către o femee foarte politicoasă, cu 
•Şorţ alb, pe care o văzusem lăcându-ne plecăciuni de departe. 
Pe când soseam în cârca lui Ham. Avea lângă dânsa o fetiţă 
aragalaşe (asta e părerea mea), cu un şir de mărgele albas-
re la gat. Fata n'a voit să mă lase s'o sărut, ci a fugit, când 

Tnam apropiat de ea, şi s'a ascuns. Am sfârşit masa foarte 
m H U ^ l ţ L M â n c a s e m c a l c a n fier, cu sos alb, cartofi şi un 
<̂ o let de berbec eu singur, când veni un om cu părul lung. 
•om toarte de treabă, parcă. Pentru că îi zise Peggol'riei „mi-
<u\° şi o sărută pe obraz, nu mai avui nici o îndoială, că e 
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frate-său. Da, el era şi mi se spuse că este dânsul, D-l Peg* 
gotty, stăpânul căminului. 

— Sânt foarte vesel că te văd, zise D-l Peggotty. Noi 
sântem oameni de ispravă, domnule, puţin cam aspri, dar la 
porunca d-tale. 

I-am mulţumit şi am adăogat că eram sigur că voi fi fe
ricit într'un loc aşa de frumos. 

— Ce face mama d-tale ? întrebă d-l Peggotty. Ai lă
sat-o bine, sănătoasă ? 

Am răspuns că era sănătoasă şi că'i trimetea salutări, 
ceea ce era din partea mea numai politeţe. 

— Ii sânt foarte îndatorat, zise d-l Peggotty. Dacă te 
vei putea deprinde cu noi, vreme de cincisprezece zile, zise 
el, întorcându-se către soră-sa, Ham, Emilia-şi cu mine vom 
fi mândri de tovărăşia d-tale. 

După ce'mi făcuse onorurile casei lui în chipul cel mai 
ospitalier, d-l Peggotty se duse să se spele cu apă caldă, tot 
spunând că „apa rece nu izbuteşte să-i cureţe faţa". 

Se întoarse degrabă. Spălatul îi folosise mult. Dar era 
aşa de roşu, că a trebuit să'mi vină în gând ideia că figura 
lui se înrudeşte cu homarii, crabii şi racii, întru cât şi aceştia 
intră în apă negri şi ies roşii. 

După ce am băut ceai, uşa fu închisă şi toţi se cuibăriră 
(nopţile se şi făcuseră reci şi ceţoase). Mi s a părut că sânt 
în cea mai plăcută chilie închipuită de oameni. Să auzi vântul 
suflând pe mare, să ştii că pâcla a năpădit toată pustietatea, 
ce te împresoară şi să te simţi aproape de foc, într'o casă 
cu desăvârşire singuratecă, este o feerie. Mica Emilia îşi 
învinsese sfiala. Sta alături de mine pe lădiţa cea mai joasă 
şi cea mai mică. Era loc tocmai bine pentru noi' amândoi, la 
colţul căminului. Doamna Peggotty, cu şorţu-i alb, împletea 
in colţul celalt. Peggotty cosea ; avea cutia cu sfântul Pavel 
pe capac şi căpeţelul de lumânare, şi se simţea aşa de bine, 
de parcă nu avusese niciodată alt domiciliu. Ham, care în
cercase să'mi dea prima lecţie de joc de cărţi, se muncea 
să'şi aducă aminte cum se ghiceşte cu cărţile şi lăsa pe 
fiecare carte urma unsuroasă a degetelor sale. D-l Peggotty 
fuma din pipă. Pricepui că venise clipa conversaţiei şi a in-
timităţei. 

— Domnule Peggotty ! zisei eu. 
— Poftim. 
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— I-:.fi dat fiului dumneavoastră numele de Ham, pen-
trucâ locuiţi într'un fel de arcă ? 

D-lui Peggotty i se păru ideia mea foarte profundă. El 
răspunse însă : 

•— Nu, domnule, eu nu i-am dat nici un nume. 
— Dar cine i-a dat numele ? rostii, punându-i d-lui 

Peggotty a doua întrebare din catehism. 
• Taică-său i 1-a dat. 

•— Credeam că d-ta îi eşti tată. 
— Fratele meu Joe i-a fost tată, zise d-1 Peggotty. 

A murit, domnule Peggotty ? întrebai eu, după o tă
cere respectuoasă. 

S a înecat, zise D-1 Peggotty, 
Eram foarte mirat că d-1 Peggotty nu era tatăl lui Ham 

Şi aia întrebam de nu mă înşel asupra înrudirei sale cu cele-
e persoane de faţă. Aşa de mult doream să ştiu, că m'am 

hotărât sâ-1 întreb. 
Dar Emilica ? zisei privind-o. E fiica d-tale, nu-i 

aşa, d-le Peggotty ? 
-— Nu domnule ; cumnatu-meu, Tom i-a fost tată. 
JN am putut să nu-1 întreb, după o tăcere scurtă, plină 

d e a s p e c t : a murit, d-le Peggotty? 
~- S a înecat, zise d-1 Peggotty, 
Am priceput cât de greu este să mai lungeşti vorba, dar 

a n u | t i a m tot; şi voiam să ştiu. Adăogai : 
— Aveţi copii, d-le Peggotty ? 

- Nu domnule, răspunse el, râzând. Sunt burlac. 
„. i r, u r l a c ! m ă mirai eu. Dar atunci, cine-i acolo, dom
nule Peggotty ? 

Şi-i arătai persoana cu şorţ alb, care împletea. 
— C-ste Miss Gummidge. 
T~ Gummidge, domnule Peggotty ? 

asa a k i P e 9 9 o t t y > vreau să spun Peggotty a mea, 
t r e b ă

S e m n - e e x p r e s i v e î m i f a c u - ca să tac, să nu mai pun în-
c o " ' c a n u m i rămase de cât să mă aşez şi să privesc toată 
în it»™1?' C 3 r e t ă C U î n î e l e n i t a - P â n ă se risipi la culcare. Apoi. 
Ham c a m a r u fce> mele, Peggotty îmi spuse că Emilia şi 
Pi lăr iaT 1 1 T YPOt Ş ' ° n e P o a t ă a gazdei, adoptaţi din co-
hr~ i ' d , f e r i t e eP°ci. murindu-le părinţii şi lăsându-i 

=• mijloace şi că d-na Gummidge este văduva unui ma-
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rinar, fost tovarăş cu el la o barcă şi care a murit foarte 

sărac. Fratele meu este şi el un om sărac, zicea Peggotty' 
dar este bun ca aurul curat şi sincer ca oţelul (acestea sân 
comparaţiile ei). Singurul subiect, care îl scoate pe frate' 
meu din fire, aşa îmi spunea ea, ŞL—1 face să înjure, este să-1 

se vorbească de mărinimia lui. De cum aude o vorbă d̂  
laudă, dă în masă un straşnic pumn, cu mâna lui dreap t a 

(odată a crăpat o masă în două), şi se jură că are să'şi i a 

câmpii şi să se ducă la dracu, dacă se mai vorbeşte des?*5 

aşa ceva. Am pus eu multe întrebări, dar n'a putut nim-i"' 
să'mi dea vre-o desluşire asupra etimologiei cumplitei Ic 
cuţiuni: „să'şi ia câmpii". Dar o priveam cu toţii ca pe u" 
blestem năprasnic. 

Simţeam adânc toată bunătatea gazdei mele şi mi-e^ 
sufletul | foarte mulţumit, fără să mai pui la socoteală, c 3 

picam de somn, tot ciulind urechea la sgomotul ce-1 făceai1 

femeile, ciilcându-se într un pat, cât al meu de nuc, aşeza, 
în celălalt capăt al corăbiei, pe când d-1 Peggotty şi Ha"1 

spânzurau două hamace de cârligele ce le văzusem prinse 

de bârnele tavanului. Somnul mă cuprindea, dar simte.'"' 
totuş în mine o temere vagă, gândindu-mă la nesfârş 
sumbră ce mă împresura, căci auzeam vântul gemând , 
valuri şi ridicându-le. îmi zisei apoi, că aşa trebuia să f'e' 
căci mă aflam într'o corabie şi că, dacă avea să se întâmp' f 

ceva, d-1 Peggotty era acolea, gata să ne ajute. 
Alt rău nu mi se întâmplă, decât că m'am trezit liniştit a 

doua zi. De cum străluci soarele pe rama de scoici, din juri1 

oglinzii mele, sării din pat şi alergai pe plaje cu Emilica, ' 3 

strânsul scoicilor. 
— Eşti un adevărat marinar ! îi spusei Emiliei. 
N u crezusem niciodată aşa ceva, dar găseam că e P°\ 

trivit să zic o vorbă şi, în clipa aceea, am zărit în ochii s^'â 

lucitori ai fetei răsfrângându-se o vântrea aşa de sclipite'' 
că de aci îmi veni inspiraţia. 

— Nii, făcu Emilia, plecând fruntea, mi-e frică de mare' 
•— Frică ! repetai eu, ca un mic fanfaron, măsurând c 

privirea Oceanul întins. Mie nu mi-e frică ! 
— Ah, marea'i aşa de nemiloasă ! grăi Emilia. A (-oi, 

atât de rea cu unii din oamenii noştri. Am văzut-o făcâ° 
fărâme o corabie cât casa noastră. 

— TNT o fi fost chiar barca, în care... 
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Cu care s'a înecat tata ? Nu, nici odată n'am văzut-o 
Pe aceea* 

- Dar pe el, l-ai cunoscut ? 
Mica Emilia dădu din c a p : „Nu, după cât mi-aduc 

aminte". 
Ce potriveală ! Ii lămurii îndată că nici eu nu-1 cunos

cusem pe tata. Ii spusei că mama şi eu trăiam la olaltă 
fericiţi şi c ă aşa socotim să vieţuim de-apururi. I-am 

^qspus c a mormântul tatii este în cimitirul vecin cu 
easa noastră, la umbra unui pom, sub crăcile căruia 
m a duc adesea să mă plimb şi să ascult păsările. Erau unele 

eosebiri între Emilia şi mine, deşi eram amândoi orfani. Ea 
o pierduse pe maică-sa şi-apoi pe taică-său şi nu ştia nimeni 

nde este mormântul tatălui ei. Se ştia numai că hodineşte 
m marea încăpătoare. 
, .~~ Şi-apoi, zise ea, tot căutând scoici şi pietricele, tatăl 
umitale a fost un domn şi mama d-tale este o doamnă ; iar 
• meu era pescar, mama era fată de pescar şi unchiul Dan 

tot pescar este. 
— Dan este d-1 Peggotty, n u - i aşa ? 

iuntreT ^ * C O l ° ' r ă S p U n S ' e E m i l i a - a r ă t â n < * spre 

~ R 3 ' ?
d e

f -
d v° r bf s c- Mi se pare tare bun, nu-i asa ? 

da ^ 7 - U ^ m , l i a - D a c ă a ? f i ° c u c ° a n a mare, i-as 
nankin ^ " ! f u I ' C

C
U n a s t U d d e d i a m a n t ' Pantaloni de 

ceaSorn î r° ^ J? ' **'*** ^ ° p ă l ă r i e î n t r e i c o l î u r i - «» ceasornic mare de aur, o pipă de argint şi o ladă plină cu 

m o r i l e m a S %*£' ^ ™ d _ 1 P e 9 9 ° « y m e r i t ă *°ate co
rni 1 î L t • • , b u e S ă m â r t u r ' s e s c însă, că foarte greu 
Poată S a P - U n m - l a l a r 9 U l S ă U " î m b r ă c a t a ? a c u m * visa'ne-

â l : w ; d e recunoştinţă şi că, în gându-mi, 
păstrat n > / - , O S b l l t a t e a P ă l ă d e i î n S t r e i c o l t u r i - D a ^ ™-am p astrat gândurile ascunse. 

^ s fcunf r i d i , C ă ° i h i i ' n u m ă r â n d u™< după altul darurile, 
•ar i i i ' P'a,° V £ d e n i e m ă r e a î ă - # ™-™ Pocnit 

«^căutarea pietrelor şi a scodcilor. 
l»-ar plăcea să fii cucoană? zisei eu 

! l m i M a 2 U ! t a l a m i n e > ^ porni pe râs şi zise da. 
d °mni si <CLl %a 9 r o 2 f v-Atunci , urmă ea, am fi cu toţii 

Şi doamne. Eu, unchiul, Ham şi Miss Gummidge. N u 
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ne-ar păsa de vremea rea. Pentru noi, cel puţin. Ne-ar '* 
milă doar de bieţii pescari şi le-am da bani, câr.rl '-;. s ' a r &' 
I ampla vre-o nenorocire. 

Tabloul acesta mi s'a părut foarte mulţumitor şi pri" 
urmare foarte natural. Mi-am destăinuit plăcerea ce-o sini' 
team, întrevăzându-I, şi Emilia prinse inimă şi mă întrebă ; 

— Nici acum nu ţi-e frică de mare ? 
Marea era destul de liniştită, ca să nu-mi pese, daf 

sânt sigur, că dacă un val cât de mic ar fi înaintat spte 

mine, aş fi luat-o la fugă îndată, urmărit de amintirea 'tuturof 

înecaţilor, din neamul Emiliei. Am răspuns totuşi : „Nu' ' 
şi-am adăogat : ,,dar nici ţie nu ţi-e frică, deşi spui că da > 
căci fata mergea prea aproape de marginea unui vechi zâ' 
gaz, un fel de punte şi mă temeam să nu cadă. 

— O, nu de aşa ceva mi-e teamă, grăi mititica, ci când 
marea mugeşte şi mă deşteaptă din somn şi tremur, gâu' 
dindu-mă la unchiul Dan şi la Ham. Mi se pare atunci că1 

aud cerând ajutor, lată de ce aş vrea grozav să fiu cucoana 
Dar aici nu mi-e frică. De fel. Uîtă-ite la mine ! 

Ea se repezi, alerga de-alungul unei bârne colţurat£ 
care, din locul unde eram noi, se lungea peste mare departe 
fără nici o proptea. Isprava Emiliei se sapă aşa de tare >" 
mintea mea că, dacă aş fi pictor, aş putea şi azi să o zugr3' 
vesc aidoma. Aş zugrăvi-o pe mica Emilia înaintând sp^ 
moarte (aşa mi se păruse), cu ochii ţintă, departe, pe mare' 
cu o expresie de neuitat. 

Ea se" întoarse de grabă lângă mine, sprintenă, îndră?' 
neaţă, sărind vioaie, şi am râs de spaima mea, ca şi de ţ1' 
petul ce trăsesem, ţipet zadarnic, căci nu era nimeni pe r 

proape. Dar, de-atunci, m'am gândit adesea, că este c t l 

putinţă "(atâtea lucruri nu le ştim), ca, în acea înfruntat 
subită a copilei şi în privirea sa pliră de dispreţ, arunca'3 

valurilor depărtate, sa fi fost o atracţie instinctivă pefltrlJ 
primejdie, îndemnul de a'şi cere partea din destinul îndur3, 
de tatăl ei, o dorinţă vagă şi pripită de a fi împreună cu e 

în moarte. Adesea mi se întâmpla, pe atuncea, să mă între'5 '. 
Presupunând că s'ar fi dat pe faţă atunci, într'o clipă, viat" 
pe care ea avea s'o străbată, şi că, în inima mea de cvp1' 
aş fi fost în stare s'o smulg ; presupunând că viaţa ei atâ*^ 
de mine, de o mişcare a mâini mele, aş fi făcut bine să &C 

mişcarea aceea, să'i dau mâna ca s'o scap ? Une-ori {&' 
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reflecţia asta nu stărueşte mult), mă întreb dacă n'ar fi fost 
mai bine pentru mica Emilia, să se cufunde în apă, să piară 
în dimineaţa aceea, sub ochii mei, — şi'mi răspund: da, 
ar fi fost mai bine. 

Dar să nu anticipăm. Am vorbit prea de vreme, poate. 
Uar, ce-am apucat să spun, rămâne. 

Am hoinărit mult împreună, umplându-ne buzunarele 
cu lucruri găsite de noi ciudate. Am pus apoi cu grije, în 
apa, stelele de mare. Nu cunoşteam în de-ajuns obiceiurile 
lamiliei acesteia de făpturi, ca să fiu sigur că ne sânt recu
noscătoare de atenţie. Apoi ne-am luat drumul spre casa 
ui Peggotty. Ne-am oprit lângă şopronul cu homari, pentru 

o sărutare nevinovată, şi am intrat de prânz, roşii de sănă
tate şi de plăcere. 

Ca doi pui de sturz, zise d-1 Peggotty, şi mie mi 
s a părut un compliment. 

Fireşte că eram îndrăgostit de Emilia. Cu siguranţă că 
iubeam pe fetiţa aceea, cu toată sinceritatea şi duioşia ce 

se pot simţi mai târziu în viaţă. O iubeam cu mai multă ne-
oricaT'd6 Ş ' d e s i n t e r e s ' d e c â t a f e dragostea din tinereţe, 
isvnd - m a r e §* d e superioară ar fi aceasta. închipuirea 
id 1 a m ^ acestei mici făpturi cu ochii albaştri, ceva 

J c a r e " c e a din ea un înger adevărat. Dacă într'o dimi-
crerî - °^r , s e r u n ' a ? fi văzut-o desfăcând aripi şi sburând, 

a mi s ar £i părut că la asemenea întâmplare trebuia 
s a a a aştept. 

m o
 £ P _ m ^ a m ore întregi, ţinându-ne de mână, pe plaja 

^ notonă dela Yarmouth. Zilele curgeau vesele pentru noi, 
si e î C U m . t i m p u l n i c i e l n ' a r f i crescut, ci ar fi rămas' copil 
că V ad e C m i C - gata- S ă S £ ] ° a C e ' C a ş i n o i ' l i s P u n e a m Emiliei 

- a 0 r ' ş i ° a c a e a nu mă iubeşte, numi rămâne decât să 
a străpung cu o sabie. îmi răspundea că mă adoră şi ea, 

Şi sânt sigur că aşa era. ' 

noa t 3 t d e s p r e n e P o t r i v i r e a dintre obârşia noastră, a vârstei 
o s h > S / e i S a U - a o r i c ă r e i P i e d l 'ci, mica Emilia şi eu nu ne dam 
osteneala să cugetăm. 

f a o ! ! U - ? - g a n d e a m l a v i i t o r . N'aveam grije de ce vom 
mai târziu, ca şi de ceea ce făcusem mai înainte. 

QfrfH?C U m ' l s c a m admiraţia doamnei Gummidge şi a Peg-
m o i / n T , - m ^ r m u r a u s e a r a adesea, când noi şedeam fru

m o s unul langa altul pe lădiţă : „Doamne, ce bine le s t ă ' " 
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,D-1 Peggotty ne zâmbea, fumându-şi pipa, iar Ham se 
strâmba de mulţumire toată seara. Cred că petreceau cu noi, 
cum ar fi petrecut cu o jucărie sau cu o miniatură de cate
drală. 

Am descoperit curând că Miss Gummidge nu era 
todeauna binevoitoare, precum s'ar fi cuvenit, fiind în casa 
d-lui Peggotty. Miss Gummidge era cârcotaşe din fire şi se 
plângea atâta, că strica tihna micului sălaş. Eram tare su
părat pe dânsa, dar îmi ziceam adesea că, toţi am fi mai la 
largul nostru, dacă ea ar avea o cameră bună, în care să se 
poată închide, până când i s'ar întoarce voioşia. 

D-l Peggotty se ducea une-ori la o cârciumă, numită 
„Omul vesel". Făcui descoperirea într'o seară, la două-trei 
zile după venirea noastră, văzând-o pe Miss Gummidge 
înălţând necontenit ochii la ceasornicul flamand, între orele 
opt şi nouă, şi repetând mereu că el e la cârciumă şi că 
fireşte, ea ştia de dimineaţă că el o să se ducă negreşit. 

Toată ziua, missis Gummidge fusese grozav de mâhnită,-
de dimineaţă izbucnise în lăcrămi, pentrucă soba scotea 
fum. „Sânt o făptură stingheră, părăsită", strigă missis 
Gummidge, uitându-se la foc, disperată, şi „toate îmi merg 
pe dos". 

— O ! nu ţine mult, zise Peggotty, (a mea) şi, zău 
tot aşa ne ustură ochii şi pe noi, ca pe d-ta. 

— Ba nu, pe mine mă supără mai rău, strigă missis. 
Gummidge. 

Era într'o zi foarte friguroasă. Vântul străpungea. 
Missis era aşezată, aşa mi se păru mie, în colţul cel mai cald 
al odăii, pe cel mai bun scaun, — dar în ziua aceea nimic 
nu'i intra în voe. Mereu se plângea de frig, că'i pricinueşte 
o durere în spate, căreia îi zicea furnicătură. Se porni în 
sfârşit "să bocească, repetând că e o fiinţă părăsită şi că 
totul se întoarce în potriva ei. 

— E drept că e tare frig, zise Peggotty. Şi-1 simţim CU' 
toţii ca şi dumneata. 

— Ba eu îl simt mai vârtos ca alţii, făcu missis Gum
midge. 

Tot aşa la masă ; missis Gummidge era servită îndată' 
după mine, care eram privit ca un mosafir de neam. Peştele 
era mic şi numai oase, cartofii erau cam arşi. Cu toţii recu-
noscurăm că eram întru câtva desamăgiţi ; însă missis Gum-
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midge spuse că ea era şi mai desamăgită şi plângând ne 
tăcu vecinica-i declaraţie, cu multă amărăciune. 

rim» - 1 d " 1 P e g 9 o t t y v e n i a c a s ă P e la orele nouă, nefe-
a ' "Pletea în ungherul ei, mâhnită foarte. Peggotty lucra 

oioasa. Ham dregea o pereche de bocanci uriaşi. Eu le 
i iam tare, cu Emilia lângă mine. Missis Gummidge sus-

n a S . l J p n i k Ş 1 ' d e J a c e a i " n u r i d i c a s e odată ochii către noi. 
bi bine, tovarăşi, glăsui d-1 Peggotty, aşezându-se, 

ce mai e nou ? 

I-am spus fiecare câte-o vorbă de bunăvenire .afară de 
nssis^ummidge, care dădu trist din cap pes:e lucrul ei. 

oalm r " S a î n t a m P l a l ? făcu d-1 Peggotty, bătând din 
far u~l - U r a ! ' m a m ă b ă t r a n a - (D-1 Peggotty voia să zică i a t a bătrână). 

o v h T G u m m i d 9 e n ' avea putere să prindă curaj. Scoase 
loc să a t l - S t ă d e m ă t a s e neagră şi'şi şterse ochii, dar în 
ocVri3 ° P U n a : a r î n b u z u n a r > o păstră în mână,, iar îsi s!erse 

' i a r
M° p a s t r ă - o a t a P ^ t r u alt prilej apropiat. 

- Nimic. Vii dela „Omul vesel", Dane ? 
- Ua, ami dat o raită pe-acolo ! 
_ M ' C U i t E S i l e S C S ă l e d u c i Pe- a c ol° ! 

Peoaott s l I e Ş t t ? Dar n a m nevee să fiu silit, făcu d-1 

duc acolo C U * C d m a i S i n C e r " S â n t 9 a t a t o d e a u n a s a m ă 

s t P r n 7 ~ / ° t d e a V n a g a t a ' d ă d u d i n cap missis Gummidge, 
şe rgandu- ş i ochii. Da, da, todeauna gata,- îmi pare rău că 
«m p n c n a mea îţi e s t e a ş a de drag să te duci acolo. 
asta ! n P I 1 C i n a d " t a l e ? D a d e u n d e ! N u crede u n a « 

^ă„*r~c- a d a ' b a d a ! s t r i 9 ă missis Gummidge, ştiu eu ce 
ma7 'rz TI ,° S ă m a n â f i i n î ă stingheră, părăsită. Că nu nu-

t ca totul ma supără, ci că şi eu supăr pe toată lumea. 
fată * \ S l m t m a i m u l t d ecât ceilalţi şi mi dau simţirea pe 
wţa. Asta .e nenorocirea mea. 

c » a s t ^ ' a m P U t r U t S ă n U 9 a n d e s c ' ascultând cuvântarea a-
n e n o r o r 0 3 C a f a c e a ?' P e a ltf membrii ai familiei să'i simtă 
să o r n T e a ' Peggotty nu judecă aşa şi se mărgini 

J ^ a g e pe missis Gummidge să prindă curaj. 
Depart A ^^ f™ ** t r e b u i s ă f i u ' 9 r ă i m i s s i s Gummidge. 
Pentn, ^ i a S t a ' M ă c u n o s c e u b i n e : necazurile m'au acrit. 

ca Ie simt. ele sporesc. Aş vrea să nu le simt, dar le 
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simt. Aş vrea să am o inimă aspră, dar n'am. Toată ziua am 
supărat-o pe sora d-tale şi pe d-1 Davy. 

Aci, mă prinse înduioşarea şi strigai turburat peste mă
sură : — Nu, missis Gummidge, nu m'ai supărat ! 

— Ştiu bine că e urît din parte-mi, urmă missis Gum-
m'dge. însemnează că n'am recunoştinţă. Aş face mai bine 
să mă duc să mor la spital. Sânt o sărmană fiinţă stingheră 
şi aş face mai bine să nu vă mai încurc aici. Lumii îi fac rău, 
îmi fac rău şi mie, lăsaţi-mă să intru mai bine în spitalul pa
rohiei. Dane, lasă-mă să mor acolo, ca să te mântui de 
mine ! 

Zicând aşa, missis Gummidge plecă la culcare. Odată 
plecată, d-1 Peggotty, care până atunci arătase cea mai pro
fundă compătimire, se întoarse către noi, cu acelaş sentiment 
pe figură şi ne spuse în şoaptă : 

— S'a gândit iar la omul ei!... 
Nu înţelegeam bine la ce „om" se gândise missis Gum

midge, dar Peggotty, după ce mă culcă, îmi lămuri că omul 
era răposatul Gummidge şi că fratele ei avea totdeauna gata 
explicaţia aceasta, in asemenea împrejurări, desluşire care 
îi căşuna o mare emoţie. II auzii spunându-i lui Ham, din 
hamacul în care se culcase : 

— Biata femee ! s'a gândit la omul ei!... 
Şi ori de câte ori, cât am stat acolo, missis Gummidge 

se lăsa purtată de melancolie (ceea ce se întâmpla des), el 
rostea aceeaş frază şi vecinie cu cea mai mare compătimire. 

Trecură astfel cele cincisprezece zile, fără altă schim
bare deciât toanele mărei, care îl făceau pe d-1 Peggotty sâ 
plece şi să se întoarcă la alte ore, şi care aduceau de aseme
nea oarecare varietate în îndeletnicirile lui Ham. Când a* 
cesta din urmă nu avea nimic de făcut, se plimba une ori ctf 
noi, ca să ne arate corăbii şi bărci. Odaită sau de două ori 
ne-a plimbat cu barca. N u ştiu de ce, sânt impresii care se 
întovărăşesc mai de grabă cu un loc, de cât cu altul. Dar 
cred că aşa li se întâmplă mai multor oameni, mai cu seamă 
cu amintirile copilăriei lor. Ceea ce pot spune, e că nu pot 
citi sau auzi rostindu-se : Yarmouth, şi să nu-mi aduc a* 
minte de o Duminică dimineaţa, când ne aflam pe ţ ă r m : 

clopotele chemau pe credincioşi la biserică ; mica Emilia ÎŞ' 
odihnea capul pe umărul meu ; Ham arunca nepăsător pic-



41 

ricele^ în mare, şi soarele, risipind departe o pâclă deasă, 
lasă să se zărească vasele până departe. 

In sfârşit, veni şi ziua despărţirii. Mă simţeam.în stare 
sa părăsesc pe d-1 Peggotty şi pe missis Gummidge, dar mi 
se sfarîma inima la gândul că trebuia să spun adio Emiliei. 
iNe-am dus, la braţ, până la hanul unde sosea trăsura şi fă
găduit pe drum, că îi voi scrie. (Mi-am ţinut promisiunea, 
fruiHţându-i o pagină cu litere mai mari, de cât se scriu de 
obicei afişele de închiriat). I n clipa despărţirei, emoţia noas-
ra a fost cumplită, şi dacă am simţit vre-odată făcându-mi-se 

gol în inimă, a fost în ziua aceia. ' 
Tot timpul cât stasem acolo, fusesem nemernic faţă de 

casa părintească. Puţin ori mai de loc nu mă gândisem la 
ea. Dar, de cum i-am reluat drumul, conştiinţa mea copilă
rească mi-a înfăţişat-o ca pe o dojana, şi cu cât îmi sporia 
mâhnirea, cu atât înţelegeam că acolo era locul meu, că 
mama era prietena şi mângâerea mea. 

Cu cât înaintam, simţământul acesta punea tot mai mult 
stăpânire pe mine. Aşa, recunoscând pe drum tot ce mi-era 
cunoscut şi drag, simţeam dorinţa să fiu cât mai de qrabă 
anga mama şi să mă arunc în braţele ei. Dar Pegqotty în 

loc sa mi împărtăşească avântul, căuta să-1 potolească,'cu 
blândeţe, şi părea foarte încurcată şi la strâmtoare. Casa 
părinteasca, cu toate silinţele Peggottiei, aveam să o văd 
ooata şi-odată înainte-mi, cu voia calului. Şi-am văzut-o ! Ce 

v e s t i i 1 Am'TSC , d u P ă ' - a m i a z a a ceea rece, sub cer cenuşiu, vestitor de ploaie ! 

hHŞLT d e s<jhise. Jumătate rîzând, jumătate plângând, în 
ramantare, ridicai ochii, să o văd pe mama. Dar nu era ea, 

ci o servitoare necunoscută. 
- Cum, Peggotty, z i s e i eu jalnic, nu s'a întors încă ? 

s*a întor A ' domniî°™te Davy, răspunse Peggotty, 
d tors_ Aş eaptă puţin şi... să-ţi spun ceva. 

Şiase ™ c h T U T e * 1 ' J ^ * * 1 * d i n f i r e ^ n g a c e . îşi sfâ-
năucit l h l \ C o b o r a n d d i n cariolă. dar prea eram mişcat si 
mână'sir m - a j " ° T V P " " - ° d a t ă coborîtă, ea mă luă de 
închise u ş ^ a bucătărie, spre buimăceala mea, apoi 

r â s P u T s e
N i ? C ' d o m n , ) o r u l e - Domnul să te aibă în pază ! 

- ° ! K ' p r e f ă c â " d ^ s e voioasă. 
- Nu, sunt sigur că este ceva... Unde e mama ? 
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— Unde e mama, domnişorule ? repetă ea. 
— Da. De ce nu ne-a ieşit înainte şi de ce am intrat 

aci ? Oh, Peggotty ! 
— Domnul să-1 păzească ! Drăguţul de e l ! strigă Peg

gotty, apucându-mă de braţ. Ce ai ? Vorbeşte'mi mie, dragă. 
— N'a murit ? Oh, Peggotty, n'a murit ? 
— Nu, strigă Peggotty, zicând că am băgat-o în spe

riaţi. 
începui să o sărut din toate puterile mele, ca- să-i treacă 

spaima sau ca să o sperii din nou cu drept cuvânt, apoi ră
măsei în picioare înaintea ei, uitându-mă la dânsa cu teamă 
şi îngrijorare. 

— Vezi, dragă, ar fi trebuit să-ţi spun mai de mult, 
dar n'am găsit prilej. Bine-ar fi fost, poate, dar vezi că... ni* 
m'am putut hotărî. 

— Z' , Peggotty, rostii eu şi mai spăimântat. 
— Domnişorule Davy, zise ea desnodându-şi bonetul 

cu mâna tremurătoare şi urmă cu glas întretăiat, vezi că, 
dumneata... ai acum tată ! 

Tremuram şi mă făcui alb ca varul. Ceva, n'aş putea 
spune ce, ceva care părea că vine din mormânt, din cimitir, 
ceva în legătură cu învierea morţilor, trecuse pe lângă mine, 
răspândind un suflu de moarte. 

— Altul, glăsui Peggotty. 
— Altul ? repetai eu. 
Peggotty tuşi uşor, ca şi cum ar fi înghiţit ceva, care o 

sgâria pe gât, apoi, luându'mi mâna, îmi spuse : 
— Vino să-1 vezi ! 
— Nu vreau să-1 văd. 
— Nici pe mama dumitale ? 
Nu mă mai împotrivii, şi ne-am dus drept în salon, unde 

ea mă lăsa. La un colţ al căminului sta mama, la celălalt d-I 
Murdstone. Mama lăsă lucrul să'i pice din mâni şi se ridică 
grabnic, dar cu sfială, pe cât mi se păru. 

— Acum, Claro, draga mea, grăi d-1 Murdstone, adu'ţi 
aminte ! Trebue să te stăpâneşti, todeauna să te stăpâneşti. 
Davy, băiete, eşti bine sănătos ? 

I-am întins mâna. După un răstimp, m'am dus să o sărut 
pe mama. Mă sărută şi ea, îmi puse blajin mâna'i pe umăr, 
apoi începu iar a lucra. Nu mă puteam uita nici la ea, nici 
la el, dar ştiam bine că el se uită la noi. M'am apropiat de 
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fereastră şi priveam la nişte copăcei, pe care o burniţă de 
gniaţă îi încovoia. 

De cum am putut scăpa, m'am urcat pe scară. Vechea 
mea odae atât de dragă, era acum cu desăvârşire alta, şi eu 
trebuia să locuesc departe de ea. Coborîi, ca să văd dacă 
Vftf n S i A C e V a ' C a r e s ă n u s e f i s c h i m b a t - Totul mi se părea 
aitiei . Am rătăcit prin curte, dar a trebuit să fug de grabă, 
căci in cuşca, odinioară goală, era acum un câine mare cu bot 
grozav, cu părul negru ca şi stăpânu-său : văzându-mă se 
« p e z i să mă muşte. 

CAPITOLUL IV 
A j u n g n e s u f e r i t 

mart a C a °d-a'a' î n c a r e a.fost mutat patul meu, ar putea să 
tăzi U

(
r

t
1 S e a S c ă c e l e Petrecute între pereţi ei, aş putea şi as-

să se d e V T V r e a _ s ă § t i u c i n e ° locueşte acum !) să o chem 
aceia î < T s . ? I n u i a s c a c u ce inimă sfâşiată am intrat în seara 
versunat d n S a " c â n d u - m ă > î J auzeam pe dulău urlând în-
eram t J m m e ' C a r r j e r a mi-a părut tristă şi streină : 

s'au în a ? a t r i S t ' C a £ a > M ' a m a 5 e z a t ' m i c i l e m e l e m a n i 

crucişaţ in neştire şi-am început să mă aândesc 
odăe 1 9 a n d e a m l a lucrurile cele mai ciudate: la forma 
defer i i C r a p a t uf i l e avanului, la hârtia de pe pereţi, la 
Privelişte ^ ' f ' C M C f ă c e a u î n c r e * i t u r i 9* scobituri în 
ale lui'cif A ' l a l a v o a r u l c a r e s t a pe cele trei picioare 
de micei* ?? a e f , n e m u H u m i r e ; ceea ce îmi aduse aminte 
Pe nlân ,Gummid9e, gândindu-se la omul ei. M'am pornit 
t e a m Ţnah

dJV T Ş t i a m b i n = ^ ce plâng, numai că mă sim-
£ v«?J?at- T ?i mi2erablL In sfâr^ în disPerar*a ~ 
sesem A n i '-C a . ° i u b e a m c u P a t i m ă P e Emilia, că'i fu-
dorea nir " S - , a d u S î n t r ' u n l o c u n d e n i m e n * nu mă 
Sandul a c J " m a ^ c a ' d â n s a - Tot întristându-mă cu 

dormii plângând" 1 3 ^ ' ^ ' ^ Q°H d e p l a p u m ă * a " 

O m â n ă m î J e Ş i e p t a t ' a U Z i n d p e c i n e v a 2 i c â n d : ..Iată-1 !". 
Peggottv Z i d e ? C o p e r e a " ^ n fruntea aprinsă. Mama şi 
zisem e m s e r a sa mă caute şi vocea uneia din ele o au-
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— Davy, glăsui mama, ce ai ? 
De ce mă mai întreba? Am răspuns: „N'am nimic!" 

Dar am întors capul, ca să'mi ascund tremurul buzelor, care 
m'ar fi trădat. 

— Davy ! zise mama, Davy, copilul meu ! 
Ori ce-ar fi spus, nu m'ar fi tulburat atât, cât vorbele 

acestea simple : „copilul meu !" Mi-am ascuns lăcrămile în 
pernă şi am respins mâna mamei, când voi să mă ridice. 

— E vina dumitale, Peggotty, fiinţă fără inimă ! rosti 
mama. Ştiu bine. Cum ai pu'.ut, te întreb, să-1 porneşti, pe 
dragul meu copil, împotriva mea sau a celor ce 'i iubesc 1 
Ce 'nsemnează asta, Peggotty ? 

Biata Peggotty ridică mâinile şi ochii spre cer şi răs-
punse cu începutul de rugăciune, pe care o rosteam de obi' 
cei după fiecare masă : 

— Domnul să ne ierte, doamnă Copperfield, şi să nu 
ai niciodată a te căi de cele ce spui ! 

— Am de ce să'mi pierd capul, strigă mama, şi asta în 
luna de miere, când ar trebui ca nici cel mai crud vrăşmaş 
să nu vrea să 'mi ştirbească pacea şi fericirea. Davy, copil 
rău! Peggotty, femee groaznică! Oh, Doamne! strigă mama, 
întorcându-se când la unul, când la altul, într'o pornire ar ' 
ţăgoasă, ce trist sălaş este lumea aceasta şi într'un moment 
în care s'ar cuveni să ai parte numai de lucruri plăcute! 

Am simţit deodată apăsarea unei mâni, care nu era nici 
a mamei, nici a Peggottiei. Am alunecat din pat în picioare. 
Era mâna d-lui Murdstone, care mă ţinea de braţ. 

— Ce 'nsemnează asta, Claro, dragă ? Ai uitat ? t in 
pic de tărie, iubito! 

— Sânt foarte supărată, Eduard, zise mama. Aş vrea 
să'mi ţin firea, dar sânt aşa de amărîtă ! 

— Zău, nu 'mi place să te aud vorbind aşa ; atât de 
curând, Claro ! 

— Am spus că e foarte urît, să mă supere acum, spuse 
mama, alintându-se. Este... este urît.. nu-i aşa ? . 

El o trase spre el, îi şopti câte-va cuvinte la ureche şi 
o sărută. Capul mamei se aşeză pe umărul lui. Braţul ei î1 

încolăcise gâtul. Şi am înţeles atunci, că el va putea todefl' 
una să încovoaie, după voia lui, o natură aşa de mlădioasa. 
Şi aşa s'a întâmplat! 

— Coboară, dragostea mea!, zise d-1 Murdstone. Davy 
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Şi eu venim şi noi îndată. Ascultă, femee, se întoarse el către 
feggotty, după ce-o văzuse pe mama plecând şi o înto
vărăşise cu un zâmbet graţios, auzi femee ! — şi o privea 
ameninţător, ştii cum se numeşte stăpâna dumitale ? 

Mi-e de multă vreme stăpână, domnule ; trebue să 
ştiu. 

~jAşa e, dar adineaurea, urcându-mă, mi s'a părut că 
aud zicându'i altfel de cum o cheamă. Ea a luat numele meu; 
să nu uiţi, te rog. 

„ Peggotty ieşi, fără să răspundă altfel, decât cu o ple
căciune, aruncându'mi priviri de îngrijorare. Pricepuse, pe 

nine, ca. era de prisos în odaia mea şi n'avusese cum să 
rămână. 

- A a furăm numai noi amândoi, el închise uşa şi, aşe-
n u-se pe un scaun, în faţa mea, pironi asupră-mi o pri

vire străpungătoare. Ochii mei se legară de ai lui. Parcă 
1 D 1 1 ! !L n a ^ U m i n i m a b ă t â n d u - m i fu^unos. 

Uavid, zise el, subţiindu-şi buzele şi strângându-le 
- . _e ' c â n d vreau să astâmpăr un cal sau un câine 
încăpăţînat, ce crezi tu că fac ? 

— Nu ştiu. 
~ II bat. 
f 1

 a s Punsesem cu o voce aproape stinsă, dar simţii că 
răsuflarea, mi s a tăiat cu totul. 

Ti f ** 

2j . . . c s a se tăvălească şi să geamă de durere. îmi 
: iată unul pe care trebue să-1 îmblânzesc ; şi chiar dacă 
ar scurge tot sângele din vine, îmi ajung ţinta. 

— Ce văd pe obrazul tău ? 
•—• Noroi, am răspuns eu. 

m'a f• ^T' u a ? i m i n e ' C ă e r a u r m a lăcrămilor. Dar si dacă 
cred - m ' a t f6 d o u ă 2 e c i d e ori, turtindu-mă sub lovituri, 
Puns a1»M S ** s r ă r â m a t inimioara, dar tot nu i-aş fi răs-

r â z â r ^ P e n t r u u n C 0 P i l - eŞ^ foarte deştept, — zise el, su-
fata «• 9 r a V ' " d e ° b i c e i ' — ? j v ă d c ă m ' a i î n t e l ^ s . Spală 'ţi 

•a J> coboară cu mine. 

Gummkl a r ă t ă , l a v o a r u l > c e l P e c a r e îl asemuisem cu missis 
m'am " T'- ? ' m i f ă C U S e m n d i n c a p s ă " 1 urmez îndată. Nu 
gata * ' * a l t , U n d ' Ş i m a i p u * i n î n c ă a c u m - c ă a r f i f o s t 

_ " a s t a lcească în bătae, fără milă, dacă aş fi şovăit. 
- <Uaro dragă, rosti el, după ce-i ascultasem porunca 
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şi ne coborisem în salon, — cu mâna mereu pe braţul meu, 
— nu o să ne mai supere de-acum. O să ne îndreptăm ca-
racterul. 

Dumnezeu, mi-e martor, că un cuvânt de duioşie, în 
momentul acela, ar fi putut să mă facă mai bun, pentru toată 
viaţa. Ar fi făcut, poate, din mine, altă făptură. Cu un cu-
vânt de încurajare şi lămurire, de compătimire pentru nepri-
ceperea mea copilărească, cu o vorbă de bun-sosit şi asi
gurarea că voi fi todeauna acolo, acasă, d-1 Murdstone ar 
fi isbutit să 'mi cucerească inima, în loc să 'şi asigure o su
punere făţarnică. In loc să '1 urăsc, aş fi putut să '1 respect. 
Mi s 'a 'părut că mama era nemulţumită văzându-mă acolo, 
ţeapăn în mijlocul camerii, cu aer nenorocit, şi că văzân
du-mă că mă aşez sfios, ochii ei mă urmăriră şi mai trişti, ca 
şi cum ar fi dorit mai de grabă să mă vadă alergând sbur-
dalnic. Dar nu-mi spuse nici o vorbă şi prilejul trecu. 

Prânzirăm toţi trei. El părea că o iubeşte mult pe mama, 
— asta nu mă făcea sâ'mi fie mai drag mie, — şi ea îl 
iubea foarte sincer. Am înţeles din spusele lor, că aşteptau, 
chiar în seara aceea, pe o soră mai mare a d-lui Murdstone, 
soră care venea să locuiască cu ei. Nu 'mi aduc bine aminte, 
dacă atunci sau mai târziu, am aflat că, fără să fie de-a 
dreptul interesat în vre-o afacere, el avea, o parte anuală 
din beneficiile unui negustor de vinuri, din Londra, şi că 
soră-sa avea aceleaşi' procente, ca şi el, în casa aceea, cu 
care familia lor era legată, după străbunicu-său. Pomenesc 
aci de toate astea, ivindu-se prilejul. ' 

După cină, şedeam cu toţii la foc şi mă gândeam să plec 
după Peggotty, dar teama de a-1 jigni pe noul stăpân al 
casei, îmi tăie curajul, când auzii o trăsură oprindu-se la 
poartă. D-1 Murdstone ieşi, ca să primească pe mosafiri-
Mama se ridică şi ea. O urmai sfios, când la uşa salonului. 
ea se opri şi, profitând de întunecime, mă luă în braţe, ca 
odinioară, şi îmi şopti că trebue să-1 ascult. îmi vorbea re
pede Şi în taină, parcă săvârşea o gr-eşală, dar' tare duios'. 
şi îmi ţinui o mână într'ale sale, până ajunserăm în grădină, 
unde mă lăsă de mană şi îşi luă de braţ soţul. 

Sosise domnişoara Murdstone. Avea aer sinistru, părul 
negru ca al fratelui ei, căruia îi semăna mult şi la chip şi la 
glas. Sprincenele-i dese, aproape i se împreunau de-asupra 
nasului mare, ca şi cum acolo şi-ar fi purtat ea favoritele. 
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neîngăduite la alt loc, sexului ei. Aducea cu dânsa două 
cuiere negre aspre şi neînduplecate ca şi ea. Pe capacele 
or n erau puse iniţialele, în cue de aram. Când plăti bir

jarului, scoase banii dintr'o pungă de oţel ; o puse pe aceasta 
-ntrun săculeţ, care părea mai degrabă o închisoare porta-

.^va, spânzurată de braţu-i, de un lanţ greu, închizându-se 
~ empanea ca o capcană. Nu văzusem, până atunci nici 
°aata o cucoană aşa de „metalică". 

Intră în salon, poftindu-i-se bună-venire şi acolo o 
.," a , p e m a m a , ca pe noua şi apropiata sa rubedenie. Apoi, 

uitandu-se la mine, zise : 
~~ E băiatul dumitale, cumnată ? 
Mama răspunse : da. 

n l a Ti. n d e o b Şte, glăsui domnişoara Murdstone, numi 
Plac baeţii. Ce faci matale, băeţele ? 
dans m r ă ? p u n s c ă e r a m bine sănătos şi că, speram că şi 
voe b e S t £ - s ă n ă t o a s ă î d a r am vorbit cu atâta lipsă de 
două "orb " d ° m n i ş o a r a Murdstone m'a judecat îndată, în 

..Rău crescut!" 

mera, " a r e " ^ r ° S t i s e c u 9 l a s h o t a r â t , ceru să-şi vadă ca-
şi de n ,„aiuns<t d e atunci, pentru mine, un loc de groază 
văzut niP a C e r e , ^ e ' e d o u ă cuiere negre ale sale nu le-a 
Odată m C 1 ^ s 5 n i 2 a n d t i - s e , nici rămânând descuiate. 
t redesr l ! 3 " - i U ă ° r i ' băgându-mi sfios capul pe usa în
de b r T • m ^ P S a d " r e i Murdstone, am văzut o mulţime 
în jurul r Şl- d e J a n * u r i de oţel, spânzurate, ca nişte orori, 

d-rei Murds'tone î n Z ^ ^ ^ ^ eXaU P o d o a b e l e 

noi t ? m S , v â t P U t 6 a m C U j u d e c a > e a v e n î s e să se aşeze la 
A dou Ş l . n , U a V e a d e f d d e 9 â n d s ă m a i P e 

trecu zi,,a
 3

t
 Z\- l m m e a ^ a începu să o ajute pe mama şi îsi 

Pecte 1 1 \ P U n â n d t o t u l ^ orânduială, fără să res-
l e ~ a m observIteCl A a ş e z * r e - U ™ 1 dintre primele lucruri ce 
vitorii tin ' l a M u r d s t o n e - a *>« bănuiala că ser-
Părerea IJ*™™ Pf C f e ' v a ' u n d e - v a ** casă. Inrîurită de 
ffiai n e D o t r l S e ' î n b e d u l c u c ă r b u n i - l a o r e l e c e ] e 

* % i întunecoasf ?™'°*** " U d e s c h i d e a uşa vre-unei că-
d °ială c ă 1 T f3 ° î n c h ' d ă r e P e d e - sigură, fără în-

£j c a '" a Pnns pe hoţ. 
C Ş I d " r a E s t o n e nu avea nimic aerian, se deştepta 
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în zori, ca o ciocârlie. Până nu se trezea nimeni în casa, 
era vecinie, — aşa cred astăzi, — în căutarea lomului as-1 

cuns. Peggotty era sigură că doarme cu un ochi deschis, 
dar eu nu eram de părerea ei, căci crezând-o mai întâi, affl 
pus-o la încercare, şi am găsit-o neadevărată. 

In prima dimineaţă de la sosirea ei, sunase la cântatul 
cocoşilor. Când mama coborî la ceai, d-ra Murdstone se 
apropie, îşi lipi o clipă obrazul de-al mamei, — aşa săruta 
ea, — şi îi zise : 

— Ştii., dragă Claro, eu am venit aici ca să n'ai nimic 

de făcut. Eşti prea frumoasă şi prea copilă (mama se înroşi 
şi zâmbi, plăcându-i ce-i se spunea), ca să te încarci cu da ' 
loriile, pe care le pot împlini în locu-ţi. Aşa că, draga mea. 
fii bună şi dă-mi cheile, să mă ocup eu de-acUm de toate. 

Din ziua aceea, d-ra Murdstone ţinu cheile în săculeţul 
ei de oţel, ziua, sub pernă, — noaptea, iar mama avu de 
lucru, cât şi mine. 

Totuş, ea nu'şi lăsă autoritatea, fără să încerce a pro
testa. I n t r o seară, pe când d-ra Murdstone desvăluia lui 
frate-său planurile sale de gospodărie, planuri pe care acesta 
le aproba, mama se porni pe plâns, spunând că ar trebui să 
fie şi ea cel puţin întrebată. 

— C l a r o ! grăi aspru d-1 Murdstone, Claro ! mă ui
meşti ! 

— O, Eduard, ţi-e uşor să spui că te uimesc, strigă 
mama, şi să repeţi că trebue „hotărîre", eu sânt sigură, că 
nici ţie, în locul meu, nu ţi-ar plăcea. 

Trebue să spun că hotărîrea era întâia calitate cu 
care se mândreau, d-1 şi d-ra Murdstone. Nu ştiu ce 
nume i-aş fi dat atunci „hotărîrei" aceleia, dar simţeam lâ' 
murit că ea era o adevărată tiranie, o acreală învierşunatâ, 
obraznică şi drăcească de care sufletul amândurora era plin-
Doctrina lor, iat-o : D-1 Murdstone era hotărît ; nimeni altul 
în jurul său nu se cuvenea să fie hotărît ca el. Nimeni &1 

juru-i nu trebuia să fie hotărît, ci toţi să se plece înaintea 
sa. O excepţie era d-ra Murdstone. Ei i se îngăduia să fie 
hotărîtă, dar numai ca o tovarăşe şi pe o treaptă inferioară 
şi tributară. I se îngăduia să fie hotărîtă, i se recomanda 
chiar ; dar numai cu condiţia ca să se supună hotărîrilor lor, 
şi să creadă cu tărie că numai ei, pe pământ, au hotărâre. 

— Mi-e foarte greu, zicea mama, ca în casa mea... 
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- In casa mea ? repetă d-1 Murdstone, Claro ! 
în* -• C 3 S a n o a s t r ă ' vreau să zic, bâlbâi mama, vădit 
vine l m a n t a t ! : s p e r c ă ? U i c e v r e a u să spun, Eduard. îmi 
cros wr-e"'-Că n U a m V ° e S ă m i r o s t e s c Părerea în treburile 
Xm a n e L N u l e î n c u r c a m d e I e l> P a n a ne-am căsătorit. 
d a c ă

m a r , t o r i - 9lăsui mama', suspinând, întreab-o pe Peggotty, 
fr„u n? m i î l n e a m bine casa, când nu se amesteca nimeni. în 
treburile mele. 
p. "~~\Eduard, grăi d-ra Murdstone, să isprăvim odată. 
*^ec mame. 

v n p , 7 ~ , J a n o Murdstone, rosti frate-său, să tac i ! Auzindu-te 
vorbind ar crede cineva că nu mă cunoşti, 
locul d °- t

k
Spune' vorbi sărmana mamă, — căreia îi fugea 

nW„ T L . p i , c i o a r e Şi Plângea răzbit, — că nu doresc să plece • e -»1 P i n g e a răzbit, — ca nu doresc sa 
Pleca I x j m e n i ' s r i I o a r t e nenorocită şi amărâtă, dacă ar 
tiu si - C e r , m a , r e l u c r u > nu's fără judecată. Cer numai să 
ror c e ^ m a t â u n e - ° r i . Sânt foarte recunoscătoare tutu-
formă - f^u V ° r S ă m ă a J ^ t e - dar cer să fiu, măcar de 
Pentn '- f b a t f ?* e u - Credeam altă dată că mă iubeşti. 

mi-aducCaaSe c r t l â ^ r ă ? i f ă r ă e x p e r i e n * ă ' E d u a r d ' ' tnrm 3 i A: • . ş l m i spuneai atunci, — dar acum, tocmai din pricina p<=fa „., - . • 
— Ed rl S Ş t i Ş e Ş t aspru! 

odată Ple -'•' Z l C C ^~Va Murdstone din nou, să isprăvim 

t u n ă t o T - J 3 1 1 0 M u r d s t o n e , răspunse d-1 Murdstone, cu glas 
unator. Taci odată ! Cum îndrăzneşti ?... 

-~ C I ? S C ° a S e . b a t i s t a d i " buzunar şi şi-o duse la ochi. 
de tine ! M ^ ' • U r m a . f' î n t o r c â n d u - s e către mama, mă mir 
însor cu & U I m e ş t l • ^ a , a i n avut oarecare plăcere să mă 

formez c a r a c S u H j f d ? ' * * * ^ T ^ ' V ° i a m V tăria de rar u n P i c d i n hotărîrea şi din 
bunătatea s- ^ ^ " e V O e ' D a r c â n d J a n a Murdstone are 
î n d e p l i n e a i "!? ^ m I n c e r c a r e a asta, când primeşte să 
a Proape dt d r a9<>ste pentru mine, o slujbă care este 
tratată grosolan™ 1 0 3 " ' § ? " ^ V ă d c ă ' d r e p t ' r ă s P l a t ă - e s t e 

nerecunostin^ l^M E d u a r d ' s t r i 9 ă mama, nu mă învinui de 
m ' a învinuit n ; S U n t n e r ecunoscâtoare din fire! Nu 
H o t ă r î t că nu 1 ' " 1 6 " ' ^ ^ a 2 ' ' A m c u s u r u r i - d a r P e â s t a nu ! 
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— Când văd, urmă el, — aşteptând ca mama să se 
liniştească, — că e tratată cu grosolănie, simţămintele mele 
se schimbă, se răcesc. 

— Nu vorbi asta, prietene, se ruga mama. Zău, nu !' 
Nu pot suferi! Orice cusur pot avea, dar sânt iubitoare. 
Ştiu ca sânt iubitoare.. N'aş spune-o, dacă n'aş fi sigură. 
Intreab-o pe Peggotty. Ea o să'ţi spună, sânt sigură, că 
sânt iubitoare. 

— Orice slăbiciune, oricare ar fi ea, nu are la mine 
nici o trecere, Claro ! De geaba te sbaţi ! 

— Să rămânem prieteni, te rog, zise mama. Nu pot 
îndura răceala şi asprimea. Aşa de supărată sânt ! Am multe 
cusururi, ştiu, şi e foarte frumos din partea ta, Eduard, că 
ai atâta tărie de suflet, să cauţi să mă îndrepţi. Jano, n a m 
să mai zic nimic. Aş desnădăjdm, dacă ai vrea să ne pără
seşti... 

Mama nu merse mai departe; tăcu. 
— Jano, zise d 1 Murdstone soră-si, cuvinte amare, 

sper că nu sânt obişnuite la noi. Nu d'n vina mea s'a pe
trecut astă-seară o scenă aşa de neobişnuită : am fost târît 
de altcineva. Nu e nici din pricina ta, ci a altuia. Să căutăm 
amândoi a uita. Şi, — urmă el, după aceste cuvinte mări-
nimoase pentru că scena asta e nepotrivită faţă de un copil : 
— David, pleacă de te culcă ! 

Lăcrămile mă împiedecară să găsesc uşa. Eram grozav 
de amărît de supărarea mamei! Eşii bâjbâind şi m'am urcat 
pipăind până 'n odaia mea, fără să am măcar curajul să'i 
spun bună-seara Peggottiei, nici să 'i cer/O lumânare. Când 
ea veni, după vre-un ceas, să vadă ce fac, mă trezi intrând 
şi 'mi spuse că mama s'a culcat suferindă, iar d-1 şi d-ra 
Murdstone au rămas'singuri în salon. 

Dimineaţa, m'am coborît mai de-vreme ca de obicei, 
când, trecând pe lângă uşa sufrageriei, auzii glasul mamei. 
Ea cerea serios şi cu umilinţă Janei să o erte ; Jana primea 
şi se împăcau pe deplin. De atunci, n'am mai văzut-o pe 
mama dându-şi părerea, la cel mai mic lucru, fără să o în
trebe pe d-ra Murdstone, sau fără a fi sigură, prin mijloace 
temeinice, de părerea aceleia. Şi n'am văzut-o nici odată pe 
Jana, în zilele îa^care era mânioasă (căci cu toate tăria ei, 
avea slăbiciunea asta), ducândn'şi mâna la săculeţul ei, ca 
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şi cum ar fi voit să scoată cheile şi să i le dea înapoi, fără 
să o văd pe mama scuturată de fiori. 

Culoarea neagră, care domină sângele Murdstonilor, le 
întunecă de asemenea şi religia, religie aspră şi sălbatecă. Am 
înţeles mai apoi, că era urmarea firească a tăriei d-lui Murd-
stone, căci el nu suferea să scape cineva de cele mai aspre 
pedepse, scornite de el. Aşa sau altfel, eu îmi aduc însă bine 
aminte chipurile teribile cu care ne duceam la biserică şi ae
rul cu totul schimbat al lăcaşului. Acele temute Duminici le 
văd aevea: intru cel d'întâi în vechea noastră bancă, aidoma 
unui puşcăriaş dus sub straşnică escortă la osândă. Iat-o pe 
d-ra Murdstone, în rochia-i de catifea neagră, tăiată parcă 
dintr'un doliu de casă: vine îndată după mine. Apoi mama, 
apoi bărbatu-său. Nici pomeneală de Peggotty. O aud pe d-ra 
Murdstone, mormăind răspunsurile liturgice, apăsând cu o 
crudă plăcere pe cuvintele spăimântoase. O văd rostogolind 
în juru-i marii ei ochi negri, rostind „păcătoşii" ca şi cum 
le-am spune pe nume tuturor membrilor congregaţiei. O văd 
uneori pe mama, mişcându-şi sfios buzele aşezată între cum
nată şi soţ, iar aceştia îşi spun rugăciunile la urechile ei, cu 
un uşor bubuit de tunet. Şi mă întreb, prins deodată de tea
mă, dacă este cu putinţă să dea greş bunul nostru pastor, 
sau d-1 şi d-ra Murdstone au dreptate şi toţi îngerii cerului 
sânt îngeri ai distrugerii. Iar dacă, din nenorocire, mişc un 
deget sau dau din cap, d-ra Murdstone mă înghioldeşte cu 
cartea ei de rugăciuni, de-mi îndurerează coasta. 

Mai văd, întorcându-mă spre casă, pe unii din vecinii 
noştri, uitându-se la mama, apoi la mine şi vorbindu-şi la 
Ureche. Mai departe, când ei toţi trei merg înainte, la braţ, 
•ar eu rămân puţin în urmă, mă întreb, dacă e adevărat că 
mama nu mai păşeşte cu pas mândru, ca odinioară şi că fru
museţea ei vioae e aproape stinsă. Mă maii întreb, dacă îşi 
mai aduc' şi vecinii aminte, ca mine, vremea când veneam, 
mama şi cu mine dela biserică; şi tristă mi se trece ziua toa fă 
C u gândul ăstfl!. 

A fost de mai multe ori vorba, să fiu pus într'un pen
sion. Propuseseră d-1 şi d-ra Murdstone, iar mama, fireşte, 
fusese de părerea lor. Totuş, nimic nu se hotărâse. In adăs-
t a r e , învăţam acasă. 

Cum să uit lecţiile acelea? Se zicea că mi le predă 
mama, dar de fapt le primeam dela d-1 Murdstone şi dela 
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soră-sa, vecinie de faţă. Ei găseau prilej nemerit săni dea 
mamei câteva noţiuni din acea hotărâre aşa de greşit bote
zată şi care era canonul vieţii noastre, a amândurora. Cred 
că numai pentru asta mă ţineau acasă. Aveam destulă uşu
rinţă şi plăcere la învăţătură, când vieţuiam numai cu mama. 
Mi-amintesc vremea când învăţam alfabetul pe genunchii ei. 
Şi astăzi, când văd negrele slove ale abecedarului, noutatea 
enigmatică a formei lor şi contururile uşor de ţinut minte ale 
literelor O, Q şi S, mi se trezesc în cuget, ca în zilele copilă
riei mele. Dar nu-mi aduc aminte nici cu desgust, nici cu re
gret! Din potrivă, mi se pare că am fost purtat pe o potecă, 
printre flori, până la cartea aceea cu crocodili, încurajat pe 
cale de dulcele glas al mamei. Lecţiile solemne, care le ur
mară, fură o lovitură de moarte dată liniştei mele, o trudă 
cumplită, un chin de toată ziua. Erau prea lungi, prea multe, 
prea grele — unele nici nu le pricepeam. Şi tare mă tem, că 
nici biata mama nu le înţelegea. 

Iată cum se petreceau lucrurile, aproape în toate dimi
neţile. 

Cobor, după ceai, în salonaş ,cu cărţile, caetul şi placa. 
Mama mă aşteaptă la biroul eî, dar nu cu atâta grabă ca d-1 
Murdstone, care se preface că citeşte în jilţ, la fereastră, sau 
ca Miss, care înşiră mărgele de oţel, alături de mama. Vede
rea acestor două făpturi, asfel de înrâurire are asupra mea, 
că simt că-mi fug, că o iau razna, toate vorbele aşa de greu 
agonisite în capul meu. In paratez, mult aş vrea să ştiu unde 
îmi sburau cuvintele acelea. 

întind o carte mamei. Gramatica, istoria sau geografia. 
Până a nu i-o da, arunc o privire de disperare pe pagină şi 
mă pornesc în galop, turui, a tal a cât ştiu. Mă poticnesc la 
un cuvânt. D-1 Murdstone ridică ochii. Mă poticnesc la al 
doilea, d-ra Murdstone ridică şi ea ochii. Mă înroşesc, mai 
asvârl vi*e-o şase cuvinte, mă opresc. Mama mi-ar arăta car
tea, dacă ar îndrăzni, dar nu cutează şi îmi spune blajin: 

,,Of, Davy, Davy!" 
— Ah, Claro! glăsueşte d-1 Murdstone, fi hotărâtă cu 

cop'lul ăsta. Nu mai spune ,,of, Davy, Davy!" E o copilărie 
Ştie sau nu ştie lecţia? 

—• Mi se pare, zice mama. 
— Vezi bine, Claro, urmează Miss, că trebue să-i dai 

cartea şi să-şi mai înveţe lecţia. 
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— Da, văd, primeşte mama, şi asta şi fac, dragă Jano. 
Citeşte, Davy, încă odată şi' nti fii prost. 

Mă supun, mă apuc iar de învăţat, dar nu izbutesc să 
n u fiu prost, ba sânt foarte prost. Mă opresc mai înainte de-a 
ajunge la locul fatal, la un pasaj, pe care îl ştiam deplin adi-
neaurea, şi stau să mă gândesc, dar nu) mă gândesc la lec-
ţ'a mea. Mă întreb câţi metri de dantelă să fie la boneta d-rei 
Murdstone, sau cât o fi costând halatul d-lui Murdsone, sau 
' a cine ştie ce lucru, ce nu mă priveşte şi la care niciodată 
n ar trebui să mă gândesc. D-l Murdstone face o schimă de 
"erăbdare, de multă vreme aşteptată de mine. D-ra face la 
tel- Mama îi priveşte cu resemnare, închide cartea şi-o pune 
^-oparte, ca pe o datorie, de care va trebui să mă plătesc, 
după ce le voi îndeplini pe celelalte. 

Numărul lecţiilor neştiute se îngroaşe, se umflă repede, 
c a un cocoloş de zăpadă rostogolit. Cu cât creşte grămada, 
^ â fac mai dobitoc. Lucrul ajunge aşa de descurajator şi 
simt că mi s'a umplut capul cu atâtea gugumanii, că nu mai 
t r a g nădejde să mă descurc şi mă las în voia sorţii. In fiecare 
privire ce ne-o aruncăm disperaţi, mama şi eu, este o tristeţe 
Qrozavă. Dar cea mai cumplită clipă, la nenorocitele mele 
' e c ţ i i , este aceea când, mama crezând că nu o priveşte ni-
n i e n i , îmi şopteşte cuvântul necesar. In clipa aceea, domni-
Ş°ara, de multă vreme la pândă, rosteşte grav: 

,,Claro!" 
Mama tresare,'se înroşeşte şi surâde neputincioasă. D-l 

Murdstone seiscoală, ia cartea, mi-o aruncă în cap, sau îmi 
"ă o palmă şi mă izgoneşte grabnic din odae. 

Când se sfârşesc lecţiile, îmi rămâne de făcut ceva şi 
t n a i greu: o socoteală îngrozitoare. E o tortură scornită a-
nurne pentru mine, şi d-l Murdstone îmi dictează însuş: 

— Mă duc la un negustor şi cumpăr cinci mii de kilo-
9 fame de brânză cu patru pence şi jumătate kilogramul, ceea 
C e face... 

Văd tainica bucurie a Janei Murdstone. Meditez la 
"rânza aceea, fără cel mai mic rezultat până la ceasul me-
^e i- îmi înegresc degetele şi faţa, chinuind placa. Mi se dă o 

e a e de pâine, ca să-mi ajute la socotitul brânzei şi tot restul 
S e r e i sânt lăsat singur, drept pedeapsă. 

Mi se pare, aşa îmi aduc aminte, că mai toate lecţiile 
a s a mi le isprăveam. Aş fi scOs-o bine la capăt, fără Murds-
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tonii aceia, dar. ei mă uluiau, ca ochii fascinatori ai şarpelui 
pe o biată păsărică. Chiar de se întâmpla să trec cu bine 
dimineaţa, nu aveam alt câştig decât prânzul; căci Miss nu 
putea suferi să mă vadă departe de carte, iar dacă aveam 
nebunia să o las să vadă că nu am de lucru, atrăgea luarea 
aminte a lui frate-său, zicând: „Claro dragă, numai munca 
este ce este. Dă-i ceva de lucru copilului". Şi eram pus din 
nou la muncă. Să mă joc cu alţi copii de vrâsta mea, rare 
ori se întâmpla, căci întunecata theologie a Murdstonilor 
îi făcea să-I vadă pe toţi copiii ca pe o rasă de năpârci (şi to-
tuş un copil a fost dat ca exemplu odinioară Ucenicilor!) 
După vorba lor, copiii nu erau buni, decât să se înrăută
ţească unii pe alţii. 

Urmarea purtărei acesteia cu mine, vreme de şase luni 
şi mai bine, a fost, fireşte, că am ajuns posac, plictisit şi ar
ţăgos. Eram aşa, mai ales pentrucă mă depărtau tot mai 
mult de mama. Un singur lucru mă împiedeca să mă îndobi
tocesc cu desăvârşire... 

Tata lăsase într'o cameră, la al doilea cat, o mică colecţie 
•de cărţi. Odaia met era'alături şi nimeni nu se gândea la bi
blioteca aceea. încet, încet, Roderick Randon, Pere'gr.'ne Pi
ckle, Humphray Clinker, Tom Jones, Vicarul din Wacke-
field, Don Qu'chcCe, Gil Bias şi Robinson Crusoe, eşirâ, 
glorios batalion, din acea preţioasă odăiţă, ca să-mi ţină to
vărăşie. 

îmi ţinea închipuirea trează. îmi hărăzea speranţa, că 
voi scăpa' odată din locul acela. Nici cărţile acelea, nici O • 
irj'.e şi una de nopţi, nici poveştile cu smei nu-mi stricau, căci 
răul care se putea găsi în ele nu mă atingea: nu'l pricepeam. 
Mă mir, astăzi, cum de găseam timp pentru lectură, în mij
locul frământărilor şi necazurilor mele. Şi ce mângâere, mă 
mir astăzi, găseam eu, micilor meie supărări, — care erau 
mari pentru mine, •— să mâ fac una cu toţi cei îndrăgiţi în 
povestirile acelea, în care, fireşte, toţi răii îi credeam d-1 şi 
d-ra Murdstone. Timp de opt zile am fost Tom Jones (un 
Tom Jones copil, cea mai nevinovată făptură). O lună înche
iată m am crezut Roderick Randon. Aveam patima poveştilor 
de călătorii ; erau câte-va volume pe poliţele bibliotecei, şi 
mi-amintesc că zile întregi, mă învârteam acolo sus, înar
mat cu o bucată dintr'un calapod, închipuindu-mă nu ştiu 
•care căpitan din marina regală engleză, în primejdia de a 
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fi atacat de sălbateci şi hotârît să'şi vândă scump viaţa.. 
Deşi căpitanul primea palma, la conjugarea verbelor latine,, 
niciodttă n'avea să'şi piardă demnitatea. Pe a mea, eu o 
pierdeam, dar căpitanul era căpitan, era erou, — în ciuda 
tuturor gramaticelor şi-a tuturor limbilor vii sau moarte, d e 
pe faţa pământului. 

Era singura şi credincioasa mea consolare. Când mă 
gândesc la ea, se iveşte înainte 'mi o frumotsă seară de 
vară. Copiii din sat se jucau în cimitir, iar eu citeam în pat, 
ca şi cum viaţa mi se hotăra din carte. Toate magaziile din 
vecini, toate pietrele bisericii, toate colţurile cimitirului a-
Veau, în spiritul meu, o legătură cu faimoasele mele cărţi şi 
reprezentau câte-un loc celebru din lecturile acelea. L-ani 
văzut pe Tom Pipes călare pe turla bisericii,... l-am zărit pe 
Strap, cu sacu 'n spate, stând pe barieră, ca să se odihnească 
Şi ştiu că Commodorele Trunnion ţinea întruniri cu d-1 
Pickle, în cârciumioara satului nostru. 

Cititorul ştie acum, ca şi mine, pe ce lume mă aflam eu, 
în epoca aceea a copilăriei. 

I n t r o dimineaţă, coborind cu cărţile mele, o văzui pe 
mama îngrijorată, pe miss cu aerul hotărît şi pe d-1 Murd
stone legând ceva în capătul bastonului său, o trestie mlă
dioasă, pe care" o plimbă prin aer la sosirea mea. 

— Dacă 'ţi spun, Claro, zicea d-1 Murdstone, că adesea 
a m fost biciuit şi eu. 

— De srgur ! zise d-ra Murdstone. 
— Da, Jano dragă, bâlbâi mama sfios. Dar crezi, crezi 

C a i-a fi făcut bine lui Eduard ? 
— Crezi oare că i-a făcut rău lui Eduard, Claro ? în

trebă cu gravitate d-1 Murdstone. 
— Asta 'i vorba ! rosli soră-sa. 
Mama răspunse: „Aşa e, dragă Jano" şi nu mai zise 

nimic. 
Am simţit că mă priveşte dialogul acela şi câutai ochii 

d-lui Murdstone, ochi care se ţintuiră asupra mea. 
..Acurn, Davy, zise el, şi ochii lui scăpărau, trebue să 

t n mult mai atent astăzi, decât de obicei". Iţi tremură din 
n °u nuiaua, apoi isprăvindu-şi pregătirile, o puse alături de 
eJ> cu o privire expresivă şi îşi reluă cartea. 

Bun mijloc ca să 'mi învioreze prezenţa de spirit, dela 
nceput ! Simţeam că lecţia îmi scapă, nu vorbă cu vorbă, sau 
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rînd după rind, ci întreaga pagină. încercai să le prind, dar 
mi se părea, dacă pot zice astfel, că vorbele îşi puseseră 
patine sau ar.'pi, ca să lunece departe de mine, cu o repezi
ciune, pe care nimic nu o putea opri. 

începutul fu rău, urmarea şi mai jalnică. Şi fusesem 
hotărît, în ziua aceea, să strălucesc. Mă credeam bine pre
gătit, şi iată că mă'nşelasem straşnic. Carte după carte spo
rea maldărul lecţiilor neştiute. Miss nu ne slăbea din ochi. 
In sfârşit, când ajunserăm la problema celor cinci mii de 
kilograme de brânză (în ziua aceea le prefăcuse în bas
toane, îmi aduc aminte), mama izbucni în plâns. 

— Claro ! grăi Miss, ca o vestitoare. 
— Sunt cam suferindă, Jano ! zise mama. 
II văzui pe el uitându-se la soră-sa cu aer solemn, apoi 

se r.'dică şi glăsui, luându-şi bastonul : 
— Zău, Jano, nu ne putem aştepta ca să îndure Clara, 

cu o hotărâre deplină, neplăcerea şi turburarea ce i-a pri
cinuit-o David azi. Ar fi prea eroic. Clara a făcut progrese 
mari, dar să nu 'i cerem prea mult. David, haidem împreună 
sus, băete. 

Cum mă ducea, mama alergă spre noî. Miss zise : 
„Claro, eşti nebună ?" şi-o opri. O văzui pe mama astupân-
du-şi urechile, apoi am auzit'o plângând. 

Mă duse în odaia mea încet şi grav. Sânt sigur că era 
încântat de pompa solemnă cu care 'şi însoţea dreapta pe
deapsă. De cum intrarăm, îmi prinse capul sub un braţ al lui : 

— Domnule Murdstone ! Domnule ! strigai eu. Nu, te 
rog, să nu mă baţi ! Am încercat să învăţ, dar nu pot spune, 
când dumneata şi miss Murdstone sânteţi de faţă. Zău, nu 
pot ! 

— Nu poţi, David ? Să vedem ! 
îmi ţinea capul la subţioară, ca într'un cleşte, dar mă 

frământam aşa de bine în jurul său, rugându-1 să nu mă 
bată, că '1 oprii o clipă. Dar vai ! numai o clipă ! Mă bătu 
crîncen. Prinsei cu dinţii mâna care mă ţinea şi o muşcai d'n 
toate puterile. Scrîşnesc şi-acum din dinţi, numai că 'mi aduc 
am'nte. 

Mă bătu atunci, de parcă voia să mă omoare. Prin sgo-
motul făcut de amândoi, auzeam alergătură, apoi plânset ; o 
auzeam pe mama şi pe Peggotty plângând. El plecă, închise 
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uşa cu cheia şi rămăsei singur, culcat pe jos, asudat tot, 
sdreli't, arzând şi furios în neputinţa mea. 

Mi-aduc aminte liniştea posomorită ce domnea în casă, 
după ce mi-am revenit puţin. Mi-amintesc, cât de sălbatec 
simţeam că am devenit, când durerea şi mânia începură să 
mi se potolească. 

Am ascultat îndelung : nu se mai auzea nimic. M'am 
ridicat greu şi m'am dus la oglindă. M'am spăimântat vă-
zându-mâ: faţa roşie, umflată, groaznică. Loviturile d-lui 
Murdstone îmi plesniseră pielea, eram o durere tot ! La fiece 
mişcare, mă porneam pe plâns. Dar asta nu era nimic ală
turi de simţimântul greşelei mele. Cred că mă găseam mai 
vinovat, decât dacă aş fi fost cel mai grozav criminal. 

începea să se înopteze. Am închis fereastra (am stat 
mult cu capul culcat pe cercevea plângând, aţipind, ascul
tând), când auzfi cheia inltorcându-seşi pe d-ra Murdstone 
intrând cu o bucăţică de pâine, una de carne şi o cănită cu 
tap'c Ea puse mâncarea pe masă. tăcând, mă privi un mo
ment cu o hotărâre exemplară, apoi plecă, închizând uşa după 
dânsa. 

Se făcuse de mult noapte şi eu tot la fereastră eram, 
întrebându-mă dacă va mai veni cineva. Când am pierdut 
sPeranţa, m'am desbrăcat şi m'am culcat, apoi am început 
a mă gândi cu groază la ce o să se întâmple cu mine. Fapta 
ce-o săvârşisem, nu era o adevărată crimă ? N o r să mă 
oue la temniţă ? Nu eram oare în primejdie de a fi spân
zurat ? 

Nu voi uita în veci trezirea mea a doua zi dimineaţa ; 
cum m'am simţit mai întâi vesel şi odihnit, apoi de grabă 
copleşit de crudele mele amintiri. D-ra Murdstone se ivi, 
Pană nu mă sculasem. Îmi spuse în puţine cuvinte, că pot 
S a mă duc în grădină şi să mă plimb o jumătate de oră. mai 
m ul t nu. Apoi plecă, lăsând uşa deschisă, ca să pot să îm
plinesc îngăduiala dată. 

Aşa şi făcui în ziua aceea şi'n toată vremea întemni-
. ţârei mele, care se prelungi cinci zile. Dacă aş fi putut să o 

ad pe mama singură, m'aş fi aruncat la picioarele ei şi aş 
' r u 9 a t - o să mă ierte. Dar nu o vedeam decât numai pe 

Miss, afară de seara, — la rugăciune, care se făcea în ca
mera de jos. Acolo eram dus de d-ra Murdstone, după ce 
°P îşi ocupaseră locurile ; pe mine mă aşeza ca pe un ban-
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-die Singur, lângă uşe ; apoi temniciera mea mă conducea 
solemn sus, mai înainte ca ceilalţi să se fi ridicat. O zăream 
abia pe mama, departe de mine,, pe cât era cu putinţă şi în-
torcându'şi capul în alta parte, aşa că faţa nu i-o puteam 
vedea. D-l Murdstone avea mâna înfăşurată într'o batistă 
mare. 

Mi-ar fi peste putinţă să dau o idee asupra lungimii a-
celor cinci zile. In amintire mi se par ani. Mă văd şi acum a-
scultând cel mai mic sgomot din casă, târâitul clopoţelului, 
larma uşilor, la deschis ori la închis, murmurul vocilor, su
netul paşilor pe scară. Ciuleam urechile la râsete, la şuerele 
voioase, la cântecele de pe-afară, care îmi păreau tare triste 
în singurătatea şi părăsirea mea. Observam mersul inegal al 
orelor, mai ales seara, când mă deşteptam, crezând că e di
mineaţă şi aflam că ceilalţi încă nu se culcaseră, că noaptea 
avea să vie. 

Cele mai groaznice vise îmi turburau somnul. Dimineaţa, 
după prânz, seara, priveam dintr'un ungher al camerii la 
copiii care se jucau în ţintirim, fără să cutez a mă apropia 
de fereastră, de teamă că ei ar vedea că sunt la 'arest. Mă 
miram că propriul meu glas nu mi-1 aud. Uneori la prânzurile 
mele prindeam câte un pic de veselie, ce pierea de grabă, 
într 'o seară priveam la ploaia, care începuse să cadă: pămân
tul părea împrospătat, dar norii se întunecau de-asupra bi
sericii şi mi se năzărea că ploaia şi noaptea vin să mă în-
vălue cu umbra lor, pe mine şi remuşcările mele. Toate aces
tea sânt aşa de vii în amintirea mea, că în loc de câte-va zile, 
mi se pare că traiul acela amar a ţinut ani. 

In ultima noapte a pedepsei mele, am fost deşteptat de 
cineva, care îmi rostea numele încet. Tresării în pat, apoi, 
întinzând braţul în beznă, zisei: 

„Dumneata eşti, Peggotty?" 
Nici un răspuns îfldată, dar auzii în curând iarăş nu

mele meu, spus de o voce aşa de misterioasă şi de spăimân-
tătoare, că dacă nu mi-ar fi venit în gând, că mi se vorbea, 
prin gaura dela uşe a cheii, cred că frica mi-ar fi dat un a-
tac de nervi. 

Mă îndrumai pipăind spre uşe şi punând buzele la gaura 
cheii, şoptii: 

— Dumneata eşti, dragă Peggotty? 
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•— Da, drăguţul meu Davy, răspunse dânsa. Dar nu face 
sgomot, nici cât un şoricel, că ne aude pisica. 

Am înţeles că pomenea de d-ra Murdstone şi-am price-
Put, că era nevoe de fereală, camera ei fiind vecină cu a 
mea. 

— Ce face mama, dragă Peggotty? E tare supărată pe 
mine? 

O auzii pe Peggotty plângând încet de cealaltă parte: 
a uşii. In sfârşit răspunse: „ nu-i prea supărată". 

— Ce-aii să facă cu mine? Ştii ? 
— Intr'un pension, lângă Londra. 
Am fost silit să o fac să repete, căci Sa'mi vorbise în. 

9ât, mai întâi; uitasem să pun repede urechea la gaura, îmi 
'âsasem gura, şi deşi vorbele ei îmi gâdilaseră ciudat gât-
lejul, nu le auzisem. 

-— Când Peggotty? 
-— Mâine. 
De aceia a scos Miss toate lucrurile mele de prin cutii?; 

\Căci o văzusem scotocind; am uitat să spun), 
— Da, zise Peggotty, face bagajul. 
— Şi n'am să-o văd pe mama? 
— Ba da; dimineaţa. 
Apoi, ea puse buzele la broască şi rosti următoarele, cu 

9ravitate şi o expresie, cu care bortele de chei trebue să 
l e Puţin obişnuite, cred, şi fiecare crâmpei de frază îi scă-

p a ca o ghiulea de tun. 
— Davy, dragul meu, n'am prea avut1 prietenie, acum 

^ urmă, amândoi, precum ne era deprinderea cea veche. 
a r eu nu te iubesc mai puţin. Tot aşa, ba şi mai mult, dră-

ţ ţule. Ziceam că e mai bine aşa pentru dumneata şi pen-
n încă cineva. Davy, dulcele meu, asculţi? Vreai să m'as-

Da-a, Peggotty! suspinai eu. 
. . ""7" Comoara mea! şopti Peggotti, cu o nesfârşită com-

'niire, vreau să'ţi spun că, să nu mă uiţi niciodată! Căci 
J-J n i C l ° d a t ă nu te voi uita. Şi voi îngriji de mama dumitale, 

i y> cum am îngrijit şi de dumneata. Niciodată nu-o voi 
s . a s i ; v a veni poate ziua, în care ea va fi bucuroasă să'şi 

ijinească bietul ei cap de braţul bătrânei, proastei sale 
ygotity, ş i_ a m să'ţi scriu, scumpul meu. Deşi sânt aşa de 

autoare. Şi... şi... 



Aci Peggotty, văzând că nu poate să mă sărute, săru'â 
broasca uşii. 

— Mulţumesc, dragă Peggotty, i-am spus eu. O! mul
ţumesc! mulţumesc! Vreai să'mi făgădueşti ceva? Vreai să i 
scrii d-lui Peggotty şi să'i spui lui şi Emiliei şi doamnei 
Gummidge şi lui Ham, că nu sânt aşa de rău, precum ar pu
tea să creadă, şi că le trimet salutări, mai ales micei Emilia. 
Vreai, Peggotty? T e rog! 

îmi făgădui şi sărutarăm amândoi broasca uşii, cu cea 
mai mare dragoste. Şi mângăiai fierul, ca şi cum ar fi fost 
cinstita faţă a PeggotUei şi ne-am despărţit. Din noaptea a-
ceea, în inima mea crescu pentru Peggotty un sentiment, pe 
care. nu l-aş putea defini. Ea n o înlocuia pe mama; lucru cu 
neputinţă, dar ea umplea un gol în inima mea, iar ceea ce 
simţeam pentru dânsa, n'am mai simţit niciodată, pentru nici 
o altă făptură omenească. Bată'şi joc cine vrea, de felul a' 
cesta de iubire, care avea partea sa comică. Dar nu este mai 
puţin adevărat că, dacă ar fi murit nu ştiu ce-aş fi ajuns, 
nici cum mi'aş fi jucat rolul în acea împrejurare, care ar f> 
devenit, pentru mine, o adevărată tragedie. 

A doua zi dimineaţa, d-ra Murdslone se ivi ca de obH 
cei şi'mi spuse că voi pleca la un pension, ceea ce nu. m3 
uimi, după cum se aşteptase. îmi mai spuse că, de cum mâ 
voi îmbrăca, să cobor în sufragerie, pentru dejun. O găsii a-
colo pe mama, foarte palidă şi cu ochii roşii. M'am arunca' 
în braţele ei, şi am rugat-o din fundul inimii, să mă ier'te. 

— Of! Davy! rosti ea, cum de-ai putut face rău unu^i 
pe care-1 iubesc? Vezi de te fă mai bun; roagă pe Dumneze"! 
să te facă mai bun! T e iert, dar sânt foarte nenorocită, gâfl' 
dindu-mă că tu ai asemenea patimi. 

O făcuseră să creadă că sânt un copil rău şi suferea dtfj 
cauza asta, mai mult decât din pricina plecării mele. Mă df'l 
rea în suflet. încercai să mănânc, dar lăcrămile îmi curgea11! 
pe felia de pâine cu unt, sau se rostogoleau în ceaşca de cea'j 
Vedeam că mama se uită la mine, apoi aruncă o privire J3 ' | 
nei Murdstone, neclintită lângă noi, sau îşi pleacă trist ocb'1 

în jos. 
— Coborîţi bagajul lui David! zise Miss, când se auz' 

de afară sgomot de roate. 
Căutam d n ochi pe Peggotty, dar nu se arăta nici ea' 

n 

i 



nici d-1 Murdstone. Vechea mea cunoştinţă, birjarul, se afla 
la poartă; bagajul fu adus şi apoi urcat în cariolă. 

—• Claro! zise Miss, cu ton de mustrare. 
— Fii pe pace, dragă Jano, răspunse mama. Adio, Da

vy. Pentru binele tău ne părăseşti. Vei reveni aci în vacanţă. 
Poartă-te frumos. 

— Claro! repetă Miss Murdstone. Fii pe pace, dragă 
Jano, răspunse mama, care mă îmbrăţişase. T e iert, dragul 
meu copil. Dumnezeu să-ţi aibă de grije! 

— Claro! repetă Miss. 
Miss Murdstone avu bunătatea să mă petreacă până la 

cariolă şi să-mi spună 'n drum că ea speră că mă voi pocăi 
Şi că nu voi stârşi rău. M'am urcat apoi în trăsură: Calul ri
dică domol un picior, plecasem. 

CAPITOLUL V 
Sânt depărtat de căminul părintesc 

Nu făcusem o jumătate de milă *) şi batista mi-era udă 
toată, când birjarul se opri scurt. 

Am ridicat ochii ,să văd ce se 'ntâmplase, şi am văzut, 
sPre marea mea uimire, pe Peggotty, eşind de după un gard 
^ e mărăcini şi suindu-se în cariolă. Ea mă luă în braţe şi aşa 
^ e tare mă strânse de corsetul ei, că-mi turti nasul de tot şi 
°ia durea, dar atunci nici nu mă gândeam; băgai de seamă 
^ai apoi, căci stăruia să mă doară. Peggotty nu scoase o 
v ° rbă. îşi cufundă braţul până la cot în buzunarul său, 
Scoase câte-va pungi de prăjituri, le vârî în buzunarele mele, 
'mi puse o pungă în mână, tot' fără să scoată o vorbă. După 
C e mă strânse iarş în braţe, coborî. Am fost sigur, cum sânt 
?• azi, că plecând de lângă mine, nu'i mai rămăsese nici un 
nasture la rochie. Am luat şi eu unul, aveam de unde să aleg 
§' l-am păstrat mult, ca pe un suvenir de preţ. 

Birjarul mă întrebă din ochi, dacă Peggotty avea să se 
întoarcă. Făcui „nu" din cap, şi'i spusei că nu cred. „Atunci. 

a drum!" îşi îndemnă el calul şi o pornirăm. 

) 0 milă engleză are o mie şase sute nouă metri. 



62 

După ce'mi plânsei toate lâcrămile, începui să mă gân
desc că" nu'mi slujeşte la nimic să mai plâng, mai ales că nici 
Roderick Rawdom, nici căpitanul marinei regale engleze, 
după cât ştiam, nu plânseseră niciodată, în cele mai grele 
împrejurări. Văzându'mi birjarul bărbăţia, îmi propuse să-mi 
usuce batista pe spinarea calului. I-am mulţumit şi am primit. 
Batistei mele nu'i prea sta bine, ca pătură de cal. 

Mi-am cercetat apoi punga. Era de piele groasă, cu în-
cuetoare şi conţinea trei lei, lucitori, frecaţi de sigur de Peg ' 
gotty cu grije, ca să fiu şi mai bucuros de ei. Conţinea însă 
ceva şi mai preţios: două demi-coroane, înfăşurate într'o 
hârtie, pe care mama scrisese: „Pentru Davy, cu toată ini
ma mea". Aşa de tare m'a mişcat, că l-am rugat pe birjar 
să aibă bunătatea să'mi dea batista. Dar omul îmi răspunse 
că aş face mai bine să-o las, şi am găsit că are dreptate. Aş3 
fiind mi-am şters ochii cu mâneca şi-am tăcut. 

Totuş, din pricina celor prin care trecusem, suspinam 
din când in când. După câtă-va vreme de călătorie, îl în
trebai pe birjar, dacă avea să mă ducă tot drumul. 

— Până unde? întrebă el. 
— Până acolo, zisei eu. 
— Unde, acolo? 
— Lângă Londra. 
— Dar calul ăsta, spuse birjarul smucind hăţurile ca să 

mi-1 arate, ar fi mai mort decât un porc fript, până la jumă
tatea drumului. 

— Aşa dar mergi numai până la Yarmouth ? 
— Cam până acolo, zise birjarul. Şi acolo te aşez în di

ligentă şi diligenta te duce... unde vrei să mergi. 
Vorbise mult birjarul (care se numea Barkis), om cu fire 

nepăsătoare, cum am spus-o într'un capitol precedent, şi de 
fel vorbăreţ. I-am întins o prăjitură, în semn de atenţie. O 
înghiţi de odată, ca un elefant, şi faţa lui mare nu se mişcă, 
tot ca la un elefant. ' 

— Ea le-a făcut? întrebă Barkis, tot aplecat, greoi, cunv 
stă el veşnic pe capră, cu braţele aşezate pe genunchi. 

— De Peggotty vreai să mă 'ntrebi, domnule ? 
•— Ah, chiar de ea. 
— Da, da face toate prăjiturile la noi acasă. Şi toate 

bucatele, tot ea. 
— Zău? făcu Barkis. 
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îşi rotunji buzele, ca pentru a fluera, dar mi flueră. Se 
plecă, să se uite lung la urechile calului, ca şi cum descope
rea ceva nou; rămase aşa un răstimp, apoi iar glăsui: 

— Dragoste... aşa ceva nu se pomeneşte?... 
— Drăgânele? cireşi drăgănele; face -bune prăjituri cu 

cireşi, spusei eu, crezând că vrea să mănânce. 
— Nu! de dragoste întreb eu. Nu se plimbă nimeni cu 

«a? 
— Cu Peggotty? 
— He! chiar cu ea! 
— O, niciodată; ea n'a avut niciodată vre-o dragoste. 
— Zău, nu? făcu Barkis. 
îşi rotunji iarăş buzele, ca pentru a şuera, dar, ca şi în

tâia dată, nu şiieră şi din nou cercetă urechile calului. 
— Şi-aşa, grăi Barkis, după o tăcere lungă, învârte toate 

Plăcintele şi toată bucătăria ? 
Am răspuns că: da. 
— Dacă'i aşa, să-ţi spun. Ai de gând să-i scrii? 
— De sigur că'i scriu. 
— Ah, zise el, întorcând încet ochii către mine. Da! 

dacă'i scrii, poate câ ţii minte, să'i spui că Barkis vrea. 
Ce zici? 
— Că Barkis vrea, repetai eu cu nevinovăţie. A'ata tot? 
— Da, făcu el domol, că Barkis vrea. 
-— Dar dumneata te întorci mâine la Blunderstone, 

^°mnule Barkis, (şi inima mi se strânse la gândul că eu voi 
1 departe) şi ţi-ar fi mai uşor să vorbeşti însu-ţi. 

El îmi făcu senin din cap că nu, şi repetă pe cel mai se-
r i °s ton: „Barkis vrea. Atâta tot." Am promis să împărtă
şesc cuvintele sale întocmai. Şi chiar în ziua aceea, aşteptând 
a P r o a p e de Yarmouth diligenta, mi-am procurat o călimară 
'•'"O foae de hârtie şi i-ara scris Peggottiei un bilet: 

..Scumpa mea Peggotty, am sosit aci sănătos. Barkis 
r e a - îmbrăţişări mamii. Cu drag Davy" 

P- S. Ţine mult să ştii că Barkis vrea. 
Văzând că mi-am împlinit făgăduiala, Barkis se cufundă 

r o desăvârşită tăcere. Cât despre mine mă simţeam isto-
de toate cele ce mi se întâmplaseră de curând, şi rază-

- a ndu-mă de un sac din trăsură, adormii. Somnul meu ţinu 
a n a la Yarmouth, care mi se păru aşa de nou -ţi de necu-

S c ut, în hotelul la care trăsesem, câ mi-am lepădat spe-
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0 
ranţa tainica, ce-o avusesem, de-a mă întâlni cu vre-o rudă 
de-a Peggottiei, poate chiar cu Emilia. 

Diligenta era în curte, foarte curată ş>" strălucitoare, nu
mai caii nu erau înhămaţi, şi în starea aceea mi se părea peste 
putinţă, să meargă ea până la Londra. Cugetam la lucrul ăsta 
şi mă întrebam ce mi s a tăcut bagajul, pus de Barkis în curte, 
după ce'şi întorsese cariola, şi ce vo.i face şi eu, când o cu
coană scoase capul pe o fereastră, de care erau spânzurate 
câteva muşchiuri şi păsări, şi'mi vorbi. 

— Dumneata eşti domnişorul de la Blunderstone? 
<— Da, doamnă, eu. 
— Cum te numeşti? 
•— Copperfield, doamnă, zisei eu. 
— Nu e cine credeam, urmă doamna. Nu s'a poruncit 

masa, pentru un domn cu numele ăsta. 
— Nici pentru Murdstone, doamnă? întrebai eu. 
— Dacă eşti tânărul Murdstone, rosti cucoana, de ce-mi 

spui alt nume ? 
Am lămurit-o, ea sună şi strigă: „William, arată-i dom

nului sala de mâncare". Un flăcău veni din cealaltă parte a 
curţii, dela bucătărie, şi păru foarie mirat, că numai pentru 
mine era stânjenit. 

Era o cameră mare, împodobită cu hărţi mari. Cred că 
dacă hărţile acelea ar fi fost adevărate ţări streine, în mij-
locul cărora aş fi fost sVârlit ca o bombă, n'aş fi fost mai 
rătăcit. Mi se părea că îmi iau o libertate fără seamăn, în ' 
drăznind să mă aşez, cu pălăria în mână, pe un colţ al scau
nului celui mai apropiat de uşe. Când l-am văzut pe flăcău 
întinzând o pânzătură pe masă, anume pentru mine şi pu
nând un serviciu de oţet şi undelemn, sânt sigur că m'atf 
făcut stacojiu de modestie. 

Mi-a adus cotlete şi legume, şi a ridicat capacele cu a-
fâta mânie, că mi-a fost grozav de frică, să nu'l fi jignif 

cum-va. Dar m'am liniştit, când l-am văzut că'mi spune câ' 
se poafe de politicos: „Acum, micul meu uriaş, aşează-te". 

I-am mulţumit şi m'am aşezat la masă: dar mi se păre3 
grozav de greu să mănuesc cu îndemânare cuţitul şi furcu
liţa, sau să mă feresc de-a mă pica cu sos, cât timp băiatul 
sta înaintea mea, necruţându-mă din ochi şi făcându-mă să 
mă înroşesc până la urechi, de.câte ori îl priveam. Când niâ 
văzu luând a doua cbtletă: 



65 

— Poftim, zise el, un strop de băutură. O vrei acum? 
Ii mulţumii şi zisei „bucuros". El furnă berea într'un 

Pahar mare, o ţinu în dreptul ferestrei, ca să-i admire cu
loarea. 

— Zăuf făcu el, e multă, nu-i aşa? 
— E multă! răspunsei zâmbind. Căci eram fermecat de 

bună-vonţai lui: El era un omuleţ cu ochi sclipitori, cu faţa 
r a t u n d ă şi cu părul ţepos. Era tare plăcut, cu un pumn în 
•5°ld, ţinând în cealaltă mână paharul cu bere în aer. 

— Era aici un domn, zise el, un domn de seamă cu nu
dele Topsawyer, — îl cunoşti poate? 

— Nu, nu cred. 
— Cu pantaloni scurţi şi cu jambiere, cu pălărie mare 

1Ji borduri, cu haină cenuşie şi ochelari. 
•— Nu, rostii eu încurcat, n'am avut plăcerea. 
-— A venit eri aici, glăsui tânărul privind berea, a ce-

l ' ut un pahar cu băutură de-asta. A vrut-o cu tot dinadinsul, 
e u i-am spus că face rău, el a băut-o şi a căzut mort. Era 
Prea tare pentru el. N'ar mai trebui să se vândă, da. 

M'am spăimântat de aşa întâmplare. Am spus că aş face 
Poa'te mai cuminte, să beau apă goală. 

-— Vedeţi că, zise flăcăul, mereu uitându-se la bere, în 
2 a r e , şi clipind dintr'un ochi, ceea ce a fost poruncit, aci nu 
^ e lasă. Jigneşte pe patroni.Dar eu, dată vreţi, o beau. Sânt 
°-eprins cu ea, şi asta e tot. Nu'mi face rău, numai să dau 
C aPul pe spate şi să-o înghit încet. Vrei? 

l-am răspuns că-mi face im mare bine, bând-o, numai să 
y i facă lui rău, fireşte. Când îşi aruncă pe spate capul, ca 
a 'nghită încet, mărturisesc că am fost prins de o cumplită 

9poazăt Credeam că o să-1 văd căzând fără viaţă pe scân
c i - ca nenorocitul domn Topsawyer. Dar nu'i făcu nici un 

u- Dimpotrivă, mi se păru şi mai rumen şi mai voios. 
— Ce avem oare acolea? făcu el, înfigându-şi furculiţa 

l n farfuria mea. 
— Nu sunt cotlete ? 

Cotlete, am zis eu. 
. Dumnezeu e cu mine! nu ştiam că sânt cotlete, strigă 

«sul. Tocmai aşa ceva trebuie ca să înlături răul otrăvii. 
^ e noroc! 

Luă cu o mână o bucăţică de carne, cu alta luă un car-
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tof şi încă unul şi iar friptură, spre marea mea mulţumire. 
După ce-am sfârşit, mi-aduse budincă, şi aşezându-mi-o 
înainte, începu să mestece din gură, cugetând parcă foarte 
adânc. 

— Cum găseşti pateul? îmi spuse deodată. 
— E o budincă. 
— O budincă! Bre! Zău, se cruci el, apropiindu-şi nasul 

de ea, să fie adică cu poame? 
— De sigur. 
— Dar asta1, glăsui tânărul, afundându-se cu o lingură 

mare, este budinca mea favorită, — nu-i o fericire aşa ceva? 
Haide, piciul meu, să vedem care din noi doi o dă gata mai 
repede. 

Se 'nţelege că tânărul fu biruitor. El mă rugă de vre-o 
două ori, să mă grăbesc a câştiga rămăşagul, dar era o aşa 
de mare deosebire între lingura Iui şi linguriţa mea, între 
pofta lui şi a mea, că am rămas cu totul în urmă. Nu am 
văzut nici odată pe cineva aşa de încântat de o budincă; o 
sfârşise şi încă râdea de plăcere, ca şi cum o mai simţea în 
gură. 

II găseam aşa de drăguţ şi de vesel, că l-am rugat să-mi 
înlesnească un toc, hârtie şi cerneală, ca să'i scriu Peggottiei. 
Nu numai că mi le aduse îndată, dar avu bunătatea să pri ' 
vească peste umărul meu, pe când scriam. Când am sfârşit, 
m'a întrebat în ce pension intram. 

— Lângă Londra, mărturisii eu. Atâta ştiu. 
— O! Dumnezeule! rosti el, foarte mâhnit, sânt nemân-

găiat! 
— De ce? 
— O, Doamne! zise el dând din cap, tocmai în p e n s i e 

nul acela i-au fost rupte coastele unui băeţel; şi era mic du 
tot. Avea aproape: ce vârstă ai? 

I-am spus că am opt ani şi jumătate. 
— Tocmai vrâsta lui, urmă el. Avea opt ani şi juma' 

tate când i-a rupt prima coastă şi avut opt ani şi opt1 luni» 
când i le-a rupt şi pe celelalte şi crede-mă! s'a prăpădit. 

N'am avut tăria1 să mă fac că nu-mi pasă de aşa b r e 
deală de vrâstă, şi l-am întrebat cum s'a întâmplat. Răspun' 
sul nu mă consolă de fel, căci îmi răspunse o vorbă îngro' 
zitoare: ,,Biciuindu-l"! 

Din fericire, sunetul cornului, chemând pe toţi călătorii-
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îmi împrăştie grija. M'am sculat şi am întrebat, jumătate 
neîncrezător, jumătate din mândrie, 'trăgându-mi punga1 din 
buzunar ,dacă am ceva de plătit. 

— Hârtia de, scris, răspunse el. Ai cumpărat vreodată 
hârtie pentru scrisori ? 

Nu 'mi puteam aduce aminte. 
— E scumpă, din pricina dărilor : treizeci de bani : 

Aşa se taxează în partea locului. Mai e bacşişul chelnerului. 
Cât despre cerneală, s'o lăsăm, să fie dela mine. 

— Cât credeţi... cât trebue ca... cât datorez... cât se 
cuvine chelnerului, mă rog ? bolboroseam, uiroşindu-mă. 

— Dacă n'aş avea o familie, dacă aceasltă familie n'ar 
avea vărsat de vânt, n'aş primi şaizeci de bani, zise el. Dacă 
n a ş avea de susţinut o mamă bătrână, o drăguţă de soră 
(aci tânărul păru foarte mişcat), n'aş primi nici un ban. 
Dacă aş avea un loc bun şi aş fi bine tratat: aci, aş da eu 
bucuros ceva, decât să primesc. Dar trăesc din resturi... şi 
mă culc pe saci de cărbuni, aci băiatul izbucni în lacrămi. 

Simţeam cea mai adâncă milă pentru nenorocirile sale 
Şi aspră şi nesimţitoare inimă aş fi avut, dacă i-aş fi dat 
mai puţin de un leu. Ii dădui şi el îl primi cu multă smerenie 
Şi stimă şi numai decât îl sună, ca să vadă dacă moneda nu 
e m falşă. 

M'am fâstâcit oleacă la urcarea în trăsură, când am des
coperit că eram crezut în stare să mânânc cât mi se dase, eu 
singur. Am băgat de seamă, când cucoana, răsărită la' fe-
reastră, zise conductorului: „Vezi, Gheorghe, că poate să 
Plesnească în drum, copilul ăla" ! Servitoarele hotelului eşi-
^ e r ă să se uite la mine, ca la o minune şi să'mi rîdă în nas. 
Nefericitul meu prieten, chelnerul, vesel iarăş, nu părea de 
t e l încurcat, şi luă şi el parte, hotărît, la admiraţia generală. 
ţNu ştiu dacă purtarea lui nu mi-a1 dat oarecari bănueli, dar 
'nclin să cred totuş că plin de acea încredere firească la copii 
Şi de respectul ce-1 au ei în general, pentru cei mai în vrîstă 
c ' e cât dânşii (calităţi ce văd că se pierd tot mai mult, la 
copiii, care iau obiceiurile lumii), n'am avut, chiar atunci, în-
"c-eli serioase, pe socoteala sa. 

Am găsit că este cam aspru, trebue să mărturisesc, ca 
P e capul meu să se verse glumele nesfârşite ale vizitiului şi 
conductorului: ziceau, de pildă, că greutatea mea are să plece 

" 'genţa într'o parte ; că aş face mai bine să călătoresc altă-
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dată într'un furgon. Povestea crezutei mele pofte de mâncare 
se răspândi printre călătorii de pe imperială şi aceştia se în
veseliră straşnic. Mă întrebară, dacă la pension are să se 
plătească pentru mine, cât pentru două sau cât. pentru trei 
persoane. Dacă mi se făcuseră condiţii speciale sau fusesem 
primit în preţul celorlalţi copii, şi fel de fel de asemenea în
trebări. Dar ceea ce era şi mai rău e că ştiam că, de cum se 
va ivi prilejul, nu voi mai avea curajul să mănânc de loc, şi 
după ce aproape nu mâncasem, aveam să rabd toată noaptea, 
căci în graba plecăreî, îmi uitasem prăjiturile la hotel. Te
merile mele fură îndreptăţite. Când ne oprirăm, venind vre
mea cinei, n a m avut curaj să mă aşez la masă şi în ciuda 
foamei, m'am aşezat lângă foc, spunând că nu vreau să iau 
nimic. Asta nu mă scuti însă de alte glume, căci un domn cu 
glas răguşit şi faţa aspră, ins care nu contenea să mănânce 
sandvişuri, de cât ca să tragă d'ntr'o sticlă de bere, făcu ob
servaţia că eu eram ca boa constrictor, care mănâncă atâta, 
ţ ă poate să ajuneze apoi câteva zile în şir. Zicând aceasta, 
domnul se servi cu o halcă de rasol. 

Părăsisem Yarmouthul la orele trei după masă şi trebuia 
*ă ajungem la Londra a 'doua zi dimineaţa la orele opt. 

Era pela mijlocul verei şi seara foarte plăcută. Trecând 
printr'un sat, am căutat să 'mi închipuesc ce se petrece în 
lăuntrul caselor, ce făceau localnicii. Când alergau copiii, ca 
să se atârne de diligentă, mă întrebam dacă ei au taţi şi dacă 
erau fericiţi acasă. Aveam aşa dar la ce să mă gândesc, fără 
să mai pun la socoteală soarta mea, trist isvor de cuge
tare. La răstimpuri, mi-aduc aminte, mă lăsam dus cu gân
dul acasă, la mama şi la Peggotty, ori încercam să 'mi amin
tesc, cum era, până nu-1 muşcasem, pe d-1 Murdstone, dar 
nu izbutiam, aşa mi se părea de îndepărtată vremea aceea. 

Noaptea n'a fost tot atât de plăcută, ca seara. Se făcuse 
frig. Cum eram aşezat între doi domni (între cel cu faţa 
aspră şi un altul), de teamă ca să nu alunec de pe bancă, 
aceştia dormind, mă înăbuşeau şi mă strângeau ca'ntr'un 
cleşte. Aşa eram de strivit uneori, că eram silit să strig : ,,Ah, 
mă rog !" ceea ce'i supăra, pentrucă 'i trezea. In faţa mea 
sta o cucoană bătrână', într'o blană mare. Aceasta avea aerul, 
în întuneric, mai mult de căpiţă de fân, de cât de femee, aşa 
era de îmbrobodită. Cucoana avea un coş, pe care multă 
vreme nu ştiuse unde să-1 vâre. Descoperi în cele din urmă, 

fc. 
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•că l-ar putea pune sub picioarele mele, foarte scurte. Coşul 
acela mă chinuia. Mă izbea şi'mi sdrelea glesnele. Iar la fie
care mişcare ce-o făceam, un pahar din coş se lovea de nu 
ştiu ce, şi cucoana îmi da o cumplită lovitură de picior, zi-
cându'mi: „N'ai să stai liniştit ? Prea eşti neastâmpărat, la 
vrâsta ta !". 

In sfârşit, soarele se ridică şi tovarăşii mei de drum se 
frământară mai puţin în somn. Nu se pot zugrăvi suferinţele 
t a r e îi chinuiseră toată noaptea şl care se răstălmăceau prin 
sforăituri îngrozitoare. Pe măsură ce soarele se înălţa la ori
zont, somnul li se făcea tot. mai puţin adânc, şi unul după 
altul se deşteptară. îmi aduc aminte cât am fost. de uimit, au-
zindu'i stăruind a spune că nici un minut nu dormiseră şi cum 
se mâniau că se putea crede aşa ceva. Nu nu-a trecut până 
azi uimirea şi n'am putut niciodată să 'mi lămuresc cum, dintre 
toate slăbiciunile omeneşti, aceea pe care sântem mai puţin 
înclinaţi să o mărturisim (nu înţeleg de ce), este slăbiciunea 
de a fi dormit în trăsură. 

Nu vreau să povestesc, cât mi s'a părut Londra de ciu
dată, când am zărit^o de departe, nici cum îmi închipuiam că 
aventurile eroilor mei iubiţi se vor reîntoi la fiece clipă în 
marea cetate plină, pentru ochii mei, de minuni, de crime, mai 
plină de cât orice alt. oraş de pe pământ. Am ajuns cu bine 
Ja un hoitel, din Whi te chapel, unde trebuia să ne oprim. 
Avea firma la „Taurul albas'ru" sau la „Mistreţul albastru", 
am uitat. Ştiu că era un animal albastru şi că era zugrăvit şi 
Pe spatele diligentei. 

Conductorul pironi ochii asupra mea, coborînd, şi spuse 
'a uşa biroului: 

— Este cineva aci, care întreabă de un băiat, înscris în 
registru sub numele de Murdstone, venit! dela Bluderstone, 
Suffolk ? Să vină să-1 ceară. 

Nu răspunse nimeni. 
— Zi Copperfield, domnule, te rog, zisei eu, plecân-

^u'mi mâhnit ochii. 
•— Este cineva, care întreabă de un băiat, înscris în re

gistru pe numele de Murdstone, venit din Blunderstone,. Suf
folk, dar care răspunde la numele de Copperfield ? întrebă 
conductorul. Mă rog, este cineva ? 

Nu, nu era nimeni. Priveam îngrijorat în jurul meu, dar 
mtrebarea aceea, repetată, nu făcuse nici o impresie asupra 



70 

celor de faţă, afară numai asupra unui ins cu jambiere lungi, 
cu un singur ochi; ins, care spuse că ar fi bine şă mi se 
atârne o zgardă de aramă şi să fiu legat de un stâlp în grajd, 
ca dulăii pierduţi. 

Se puse o scară şi coboiîi după cucoana care semăna cu 
o căpiţă de fân : n'am îndrăznit să mă mişc decât după ce ea 
îşi luase coşul. Toţi călătorii îşi părăsiseră cu grabă locurile. 
Se pogorau toate bagajele şi grăjdarii puseră diligenta în şo
pron. Şi cu toate astea nimeni nu voia să-1 ceară pe copilul 
care venea din Blunders'tone Sufflok, ostenit, plin tot de praf. 

Mai singur decât Robinson Crusoe, căci pe aces'a nu 
venea nimeni să-1 observe şi să'şi spună că e singur, intrai 
in biroul diligentei şi, poftit de funcţionar, trecui după corn-
ptoar şi mă aşezai pe balanţa, unde se cântăreau bagajele. 
Acolo, pe când stăm printre pachete, cărţi şi baloturi ; respi
rând mirosul grajdurilor (care se va întovărăşi veşnic în me
moria mea cu dimineaţa aceea), am fost asaltat de o mulţime 
de gânduri, unele mai groaznice decât altele. Dacă nu venea 
nimeni să mă caute, cât timp aveam să fiu lăsat acolo ? Au 
să mă rabde măcar până îmi voi sfârşi cei şapte lei ai mei ? 
Am să 'mi petrec noaptea în una din încăperile acelea de 
lemn, cu bagaje ? Are să trebuiască să mă spăl dimineaţa la 
pompa din curte ? Sau voi fi izgonit în fiecare seară şi va 
trebui să viu în toate dimineţile, până va veni cineva să mă 
caute? Iar dacă nu'i la mijloc o greşală, ci d-1 Murdstone 
născocise anume planul acesta, ca să scape de mine, — ce 
era să fac ? Dacă mi se îngăduia a rămâne acolo, până la 
sfârşirea banilor mei, nu puteam spera să stau locului, când 
foamea va începe să mă ucidă. Aşa ceva, vădit că ar fi stân
jenitor şi neplăcut pentru găzduitori, care, te pomeneşti că 
ar trebui sa plătească cheltuelile îngropărei mele. Dacă por
neam îndată la drum, ca să mă întorc la mama, aş fi nemerit 
calea şi aş fi putut ajunge ? Şi-apoi, chiar dacă izbuteam să 
ajung, afară de Peggotty, cine-ar fi vrut să. se uite la mine ? 
Dacă mă duceam să 'mi ofer serviciile autorităţilor, ca sol
dat sau ca marinar, pe un băeţel, ca mine n'aveau să-I pri
mească. Gardurile acestea, unite cu o mie altele, îmi urcau 
sângele în obraji şj mă simţeam năucit de teamă şi de emoţie. 
Eram în această violentă stare, când intră un om şi murmură 
ceva la urechea funcţionarului. Acesta mă trase în sus de pe 

1 
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cântar şi mă împinse în spre noul venit, ca pe un pachet cân
tărit, cumpărat, plătit, predat. 

Eşind din birou, cu mâna 'n mâna nouei mele cunoştinţe, 
mi-am aruncat ochi la conductorul meu. Era un tânăr galben 
la chip, jigărit, cu obrajii supţi, cu o bărbie aproape tot aşa 
de neagră ca a d-lui Murdstone. Dar asemănarea înceta aci, 
căci nu avea favorite, iar părul, în loc să fie strălucitor, era 
aspru şi uscat. Purta haină şi pantaloni negri, subţiri şi roşi. 
Mânecile nu'i ajungeau până la palme, nici pantalonii până la 
glesne. Cravata albă, nu prea voia să fie curată. N'am crezut 
niciodată, şi nici acum nu vreau să cred, că alte albituri, afară 
<le cravată, nu erau pe el, dar e drept că numai ea se lăsa 
văzută. 

— Dumneata eşti noul elev ? 
— Da, domnule, i-am răspuns eu. 
Aşa credeam. Sigur nu eram. 
— Eu sânt unul din instructorii pensionului Salem. 
L-am salutat; eram spăimântat. Nu îndrăzneam să po

menesc de un lucru aşa de vulgar, ca bagajul meu, faţă de 
savantul profesor dela Saiem-House. Abia eşiţi din curte, 
avui cutezarea să 'i pomenesc. Ne-am înturnat, după obser
vaţia mea sfioasă, că ar putea să 'mi fie de trebuinţă când-va, 
Şi el spuse funcţionarului, că are să treacă birjarul pe la 
Prînz, ca să ia bagajul. 

•— Domnule, îndrăznii la un timp, aveţi bunătatea să'mi 
spuneţi; dacă e departe. 

•— Lângă Blackheath, zise el. 
•— E departe, domnule ? întrebai smerit. 
-— Este o bucată de'drum. Mergem cu diligenta. Aproape 

Şase mile (cam 9 kilometri şi jumătate). 
Mă simţeam aşa de obosit şi de istovit, că ideea de a mai 

călători încă şase mile, fără să mă odihnesc, mă dădea gata. 
Cutezai să'i spun, că n'am mâncat nimic toată noaptea şi că 
1 - a Ş fi foarte recunoscător, dacă mi-ar da voe să cumpăr 
5^va. El păru mirat (par că-1 văd oprindu-se şi privindu-mă). 
^ u P ă ce se gândi o clipă, îmi spuse că avea nevoe să se 
oprească la o bătrână, care locuia aproape, şi că aş face 

' n e să 'mi cumpăr puţină pâine, sau ce-oi vrea eu, dar lucru 
Sănătos, şi să mănânc la acea cucoană, care îmi va înlesni o 
C e aşcâ de lapte. 

Am mers la o brutărie, unde, după ce înghiţisem din 



72 

ochii o mulţime de prăjituri *-)., pe care el le înlătură pe rînd 
ca vătămătoare, ne hotărîrăm pentru o pâinişoară de secară, 
care mă costă trei gologani. Am cumpărat apoi dela o băcă
nie un ou şi o bucată de slănină afumată. Toate acestea îmi 
lăsară încă în stăpânire câţi-va bani, din acel de-al doilea leu 
schimbat; ceea ce mă făcu să cred că Londra este un oraş în 
care se trăeşte eftin. După ce ne-am făcut rost de merinde, 
am trecut printr'un sgomot şi o mişcare ce mă zăpăcise rău, 
peste o punte, peste London-Bridge, fără îndoială, (cred că 
mi s'a şi spus, dar eu eram pe jumătate adormit), şi în sfârşit 
am ajuns la bătrâna aceea. Eram într'un ospiciu, după cum 
am văzut din înfăţişarea clădirii şi de asemenea, după o firmă 
atârnată la gard, pe care scria că acea casă fusese întemeiata 
pentru douăzeci şi cinci de femei sărmane. 

Profesorul dela Salem-House apăsă clanţa uneia din 
multele uşi negre, care toate semănau între ele. Fiecare uşă 
avea o fereastră mică cu pătrăţele într'o parte şi o altă fe
reastră mică, tot cu pătrăţele de-asupra. Am intrat în săla
şul uneia din acele bătrâne sărace. Femeea sufla în foc ; pe 
sobă era o ulcică. Văzându-1 intrând pe călăuzul meu, bă
trâna conteni din suflat şi zise cam aşa ceva : ,,Carol al 
meu !" Dar, zărindu-mă şi pe mine, se sculă, şi făcu, frămân-
tându'şi manile, un fel de plecăciune stânjenită. 

— Poţi să'i prăjeşti ceva tânărului acesta, mă rog ? zise 
instructorul. 

— Dacă pot ? glăsui bătrâna ; de sigur că da. 
— Cum îi merge azi doamnei Fibbitson ? întrebă el, ui-

tându~se la altă bătrână, aşezată într'un jilţ, la foc. 
Aceasta aducea aşa de mult cu un pachet, de cârpe vechi, 

că şi acum mă felicit, că n'am săvârşit greşala de a mă aşeza 
de-asupra. 

— Ah, nu 'i merge bine, zise cea dintâi dintre femei. 
Are o zi rea astăzi. îmi vine să cred, că dacă s'ar stinge focul, 
s'ar stiftge şi ea cu el, pe vecii vecilor. 

O priviră amândoi ; o privii şi eu. Deşi era foarte cald 
afară, ea părea că nu se gândeşte la nimic alta, de cât la foc. 
Cred că era geloasă pe ulcică şi bănuesc că se topea de ciudă, 
pe ou şi pe slănină, căci o văzui arătându'mi pumnul, când 
ceilalţi erau întorşi cu spatele, şi pe când oul şi slănina erau 

*) Se vede că la brutării se vând şi prăjituri. 
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Ja foc. Soarele intra prin fereslxue, dar ea îi întorcea spatele 
şi, înscăunată în jilţ, par'că clocea focul, ca să 'i ţină cald lui, 
în loc ca el să o încălzească pe ea, şi îl păzea cu ochi neîn
crezători. Când văzu că prînzul meu s'a gătit şi că focul a 
scăpat sănătos, izbucni în hohote de rîs de veselie, şi face să 
spun, că rîsul acela nu era de loc melodios. 

Mă aşezai înaintea pâinei de secară, a oului şi a slăninii, 
la care se adăogase o bardacă cu lapte, şi-am mâncat de mi
nune. Eram încă la masă, când bătrâna gazdă îl întrebă pe 
călăuzul meu : 

Aveţi flautul cu dumneavoastră ? 
— Da, răspunse dânsul. 
— Cântaţi- ceva, zise rugător femeea. Vă rog. 
Profesorul se căută in haină şi scoase cele trei bucăţi ale 

unui flaut, le închee şi începu îndată să cânte. Părerea mea, 
după atâtea ani de judecată, este că nimeni pe lume n'a cân
tat mai prost. Scotea sunete îngrozitoare, fireşti şi artificiale. 
Nu ştiu ce arie cânta, ori dacă putea să fie o arie, mă îndoesc, 
dar rezultatul' acelei melodii a fost: întâi, m'a făcut să mă gân
desc la toate necazurile mele, de mi-au venit lacrămile în ochi; 
al doilea, mi-a răpit pofta mesei, iar al treilea: aşa poftă de 
somn mi-a hărăzit, că mi se lipeau pleoapele. Numai suveni
rul muzicei aceleia mi-ajunge, ca să încep a moţăi. Revăd 
odăiţa, în colţ cu dulapul deschis, ducând la altă odăiţă, sus, 
•Şi cele trei pene de păun, care împodobeau căminul. Mi-adut. 
aminte că, intrând, mă întrebam dacă păunul ar fi măgulit 
să'şi vadă penele osândite la întrebuinţarea aceea ; dar totul 
Piere încet, încet din faţa mea, capul mj se pleacă," adorm. 
flautul nu'se mai aude ; aud sgomot de roate. Sânt în călă
torie. Diligenta se opreşte, mă trăzesc tresărind şi dau peste 
flaut. Profesorul din Salem-House cânta jalnic, iar bătrâna îl 
ascultă fermecată. Dar ea piere, piere şi el, lotul dispare, 
"ici flaut, nici profesor, nici Salem-House, nici David Cop-
Perfjeld, nu mai este alta decât un somn profund. 

Visam, pe-semne, când mi s'a părut că văd, pe când el 
sufla în groaznicul flaut, pe bătrâna gazdă, apropiindu-se de 
e'> în entuziasmul ei, plecându-se peste spătarul scaunului, 
'uându'i în palme capul şi sărutându-i-1. O clipă flautul s'a 
oprit. Eram pe-semne între somn şi deşteptare, atunci şi pu-
>'n mai pe urmă, când el iar cânta (sânt sigur însă că o clipă 
S e oprise), am văzut şi-am auzit pe gazdă întrebând-o pe bă-
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trîna Fibbitson, dacă nu era minunat (vorbea de flaut), iar 
bătrîna răspunse ,,da, da !" şi se aplecă spre foc, în sarcina 
căruia, de sigur, punea toată frumuseţea muzicei aceleia. 

Dormeam de mult, cred, când instructorul îşi desfăcu 
flautul, puse cele trei bucăţi în buzunar şi mă luă cu dânsul-
Am găsit diligenta aproape şi ne-am urcat sus pe imperială-
Dar aşa poftă mi-era de somn, că oprindu-se trăsura p e 
drum, ca să ia alţi călători şi eu fiind pus înăuntru, unde 
nu era nimeni, am adormit adânc, până la un dâmb, urcat 
de cai la pas, printre nişte copaci mari. In curând diligenta 
se opri. Ajunsese la ţintă. 

După câteva minute de mers, am ajuns, profesorul şi 
eu, la Salem-House. Un zid înalt de cărămidă îl împresura 
şi totul avea un aer foarte trist. Pe o poartă, în zid, era pusă 
o firmuliţă : Salem-House. Văzurăm îndată ivindu-se, la o. 
ferestrue lângă poartă, o faţă posomorită, care, după ce 
poarta mi se deschisese, văzui că era a unui om voinic, cu 
gât ca de taur, cu un picior de lemn, cu fruntea bombată,, 
cu părul de fot mărunt în jurul capului. 

— Noul elev, zise călăuza mea. 
Omul cu un picior de lemn mă cercetă dela cap la p i

cioare, nu îndelung, căci nu eram lung, închise poarta p e 
urma noastră şi luă cheia. N e îndreptarăm către casă, prin
tre mari arbori cu frunziş întunecat, când el îl chemă p e 
călăuzitorul meu : 

— H e i ! 
Ne-am întors, el sta înaintea chiliei, în care locuia, cu 

o pereche de ghete în mână. 
— Ascultă ! a venit cârpaciul, în lipsa dumitale, d-le 

Meii, şi-a spus că nu le mai poate drege. Zice că nu mai 
au un petic măcar, din ce-au fost ele şi că el nu pricepe cum 
de'i mai ceri să le repare. 

Vorbind aşa, aruncă ghetele înaintea d-lui Meii, care 
se întoarse cu câţiva paşi, ca să le culeagă şi apoi le privi 
foarte jalnic, venind iarăş către mine. Am băgat de seamă, 
abia atunci, că încălţămintea ce-o purta era foarte stricată 
şi că printr'un loc eşea ciorapul din ea, ca un mugure prin 
scoarţă. 

Salem-House era o clădire pătrată, de cărămidă, cu 
două pavilioane în lături, totul cu o înfăţişare de casă pără
sită. Tot ce o împrejura era aşa de liniştit, că i-am spus d-lui 
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Meii că, pe-semne, elevii sânt duşi la plimbare. El păru mi
xat că nu ştiam că era vacanţă şi că toţi şcolarii erau la pă
rinţii lor ; d-1 Creakle, stăpânul pensionului, era dus la mare 
cu d-na şi cu d-ra Creakle, iar cât despre mine, eram trimis 
•aci, în vremea vacanţei, drept pedeapsă pentru reaua mea 
purtare, precum mă dumiri el pe larg. 

Mă duse în sala de studiu. N'am văzut niciodată un loc 
anai urît şi mai jalnic. II văd şi acum. O cameră lungă, cu 
trei rânduri lungi de pupitre şi şase de bănci şi cu cuere 
d e atârnat pălăriile şi plăcile. Bucăţi de caete vechi, de teme 
rupte, zac pe scândurile murdare. Altele sânt întinse pe pu
pitre, care au slujit de gazdă unor viermi de mătase. Doi 
nenorociţi şoricei albi, părăsiţi de stăpânul lor, umblă de 
sus în jos pe o mică fortăreaţă de carton şi sârmă plină de 
mucegai, şi ochişorii lor roşii caută în toate colţurile ceva 
d e mâncare. O pasăre, închisă în'tr'o colivie, ceva mai mare 
decât dânsa, iscă la răstimpuri un sunet monoton, sărind pe 
un beţişor de un deget mai sus, coborînd iar, dar nici nu 
•cântă, nici nu ciripeşte. Domneşte în toata încăperea un 
miros nesănătos, un amestec ciudat, după cât mi se pare, de 
piele putredă, de mere ţinute şi de cărţi mucede. Nu s'ar 
ii putut să fie mai multă cerneală răspândită prin toată 
odaia, chiar dacă arhitecţii ar fi uitat să facă acoperiş casei 
şi vreme de nu an ar fi plouat, ar fi nins şi-ar fi burat cu 
•cerneală. 

D-1 Meii mă lăsă un moment, ca să'şi ducă ghetele cele 
refuzate de cismar. înaintai sfios către celălalt capăt al 
odăii, tot observând cele ce-am descris. Şi ajunsei de-odată 
înaintea unui carton scris şi pus pe un pupitru. Citii cuvin
tele mar i : „Luaţi seama, că muşcă". 

M'am urcat pe pupitru îndată, sigur că voi găsi un 
"Câine. Dar în zadar căutam eu cu fereală, nu-1 găsii. Eram 
încă adâncit, în căutare, când d-1 Meii se întoarse şi mă în
trebă ce fac acolo. -

— V ă cer ertare, domnule, d a r nu ştiu unde este câi
nele. 

— Câinele? care câine? 
•— Nu e un câine, domnule ? 
— Ce ? cine trebue să fie câine ? 
— Animalul de care trebue să te fereşti, domnule, pen-

*rucă muşcă. 
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— Nu, Copperfield, rosti el grav, nu'i un câine. E un 
băeţtel. Am ordin să 'ţi pun tăbliţa asta în spate. îmi pare 
iau că aşa trebue să încep cu dumneata, dar n'am ce face. 

Mă scoase din pupitru şi îmi legă la spate, gheboşin-
du-mă, cartonul şi, ori-unde mergeam, aveam mângâierea 
să-1 port cu mine. 

Ce-am suferit de pe urma tăbliţei aceleia, nu poate 
nimeni bănui. De era sau nu cu putinţă să mi-o vadă, eu tot 
îmi închipuiam că veşnic cineva o citeşte. Nu era pentru 
mine o uşurare, să mă întorc şi să văd că nu'i nimeni, căci 
mie mi se părea, şi dacă nu era, că a fost cineva. Cruzimea 
omului cu un picior de lemn îmi sporea suferinţele. El era 
cel însărcinat cu supravegherea mea şi, de câte ori mă ve
dea rezemându-mă cu spatele de un zid, de casă, urla din 
chilia lui, cu glas răzbătător : ,,He ! Copperfield ! aratâ-ţi 
tăbliţa, ori îşi dau o notă rea !". 

Locul de joacă era o curte cu nisip înapoia casei, vă
zută din toate odăile, şi ştiam că servitorii îmi citesc tăbliţa, 
că brutarul o citeşte, că măcelarul o citeşte, într'un c u v â n t 
că toţi cei cari intră sau ies din casă, pe când eu îmi făceam 
plimbarea poruncită, citeau pe spatele meu, că trebuiau să 
se ferească de mine, pentrucă muşc, M'-aduc aminte că- la 
urma urmei, am ajuns să 'mi fie şi mie frică de mine, ca de 
un soi de copil sălbatec, care muşcă. _ 

Se afla în curtea de recreaţie o poartă veche, pe care 
elevii îşi sculptaseră numele; plină toată de felul'acesta de. 
inscripţii. Eram îngrozit să văd că se apropie sfârşitul va-' 
canţei, când se vor întoarce toţi şcolarii şi nu puteam citi 
nici un nume fără sa mă întreb, cu ce ton şi cu ce gând va 
citi elevul acela : ,,Luaţi seama, că muşcă !" tlrittl. J. Steer-
forth, îşi săpase foarte des şi adânc numele. „Acesta, îmi 
ziceam eu, are să citească din toate puterile şi apoi are să. 
mă tragă de păr". Era unul cu numele de Tommy Traddjes. 
îmi închipuiam că ăsta are să petreacă, apropiindu-se de 
mine ca din nebăgare de seamă şi dându-se înapoi, ca şi 
cum i-ar fi frică. Pe altul, George Demple, îl auzeam cân-
tându-mi inscripţia. In sfârşit, în groaza mea, priveam tre
murând poarta aceea, până mi se năzăreau toţi purtătorii 
numelor aevea (d-1 Meii mi-a spus că erau 45), ţipând în 
cor, că trebuia să fiu trimis la Coventry şi repetând, fiecare 
în felul său ': „Luaţi seama, că muşcă !" 
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Aşa păţeam şi cu pupitrele şi cu băncile, aşa cu paturile 

goale, privite îndelung seara, când mă culcam. Visam în 
toate nopţile şi revedeam, când pe mama, aşa precum era 
odinioară, când sălaşul d-lui Peggotty ; ori călătoream pe 
imperiala diligentei, sau prînzeam cu nenorocitul meu prie
ten, chelnerul. Şi pretutindeni vedeam lumea privindu-mă 
speriată, — băga de seamă că sânt numai în cămaşe de 
noapte şi 'mi vedea tăbliţa din spate. 

Viaţa monotonă şi spaima ce mi^o căşuna apropiatul 
sfârşit al vacanţei, îmi pricinuiau o mâhnire de nesuferit. 
Aveam zilnic lungi lecţii de învăţat şi, d-1 Murdstone şi 
soră-sa ne mai fiind de faţă, ieşeam cu faţa curată. M ă as
culta d-1 Meii. înainte şi după orele de. studiu, mă plimbam, 
sub paza, precum am mai spus, a omului cu picior de lemn. 
încă ţiu minte bine tot ce vedeam în plimbările acelea, pă
mântul jilav, în jurul casei, pietrele acoperite de muşchi, în 
curte un butoi vechi, prăpădit, trunchiurile decolorate ale 
unor copaci piperniciţi, arbori cari avuseseră mai mult parte 
de ploaie, decât de raze de soare. Prînzeam la ora unu, d-1 
Meii şi eu, în capătul unei sufragerii cu desăvârşire goale, 
unde nu saawedeau decât mese de scânduri de brad, miro
sind a rînced. Apoi ne apucam de lecţii şi lucram, până la 
ora ceaiului. D-1 Meii îşi bea ceaiul într'o ceşcuţă albastră, 
iar eu într'una de cositor. Toată ziua, până Ia şapte, la opt 

râ, d-1 Meii sta la pupitrul său, în clasă. Se ocupa neîn
trerupt cu socotelile ultimului semes'ru, fără să 'şi lase to
cul, călimara, linia şi cărţile: După ce orînduia tot, scotea 
flautul şi sufla în el cu atâta energie, că mă aşteptam la tot 
minutul Sa*-1 văd intrând pe gaura cea mare a instrumentu
lui şi ieşind pe una din celelalte. 

Mă văd încă, biet copilaş, precum eram atunci, cu 
capu 'n palme, în mijlocul odăii abia luminate, ascultând 
dureroasa armonie a d-lui Meii, tot meditând la lecţiile mele 
de a doua zi. Şi mă mai văd cu cărţile închise alături, as'-
cultând mereu dureroasa cântare şi crezând că aud sgomo-
ful depărtat al casei părinteşti şi şuerul vântului pe dunele 
Yarmouthului. Ah ! cât de părăsit şi de singur mă simţeam ! 
Mă văd urcându-mă sus la culcare, în odăile pustii §[ plân
gând în pătucul meu, la amintirea duioasă a scumpei 
mele Peggotty. Mă văd coborînd a doua zi dimineaţa şi ui-

^andu^mă, printr'o ferestrue spartă la clopotul pensionului, 
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atârnat în vârful unui foişor, cu un steguleţ de tinichea de
asupra. M ă uit la clopot şi mă gândesc cu spaimă la timpul 
când îl chema la studiu pe Steerforth şi pe tovarăşii săi, şi 
totuş sânt şi mai înfricoşat de momentul fatal în care omul 
cu un picior de lemn va deschide porţile cu ţânţânele rugi
nite, ca să treacă temutul domn Creakle. Şi cu toate astea 
n\x cred să fiu o poamă rea, dar port totuş pe spate tăbliţa 
blestemată. 

D-l Meii nu 'mi prea vorbea, dar nu era nici rău cu 
mine. Fără să ne vorbim, cred că ne ţineam unul altuia de 
urît. Am uitat să spun, că el vorbea une ori singur şi că 
atunci, scrâşnea din dinţi, strîngea pumnii şi se trăgea de 
păr straşnic. Era un obicei al său. Mai întâi mă înfricoşase, 
dar m'am deprins curînd. 

CAPITOLUL VI 
Cercul cunoştinţelor mele se măreşte 

Duceam viaţa asta de aproape o lună, când într'o zi, 
omul cu un picior de lemn începu să umble prin toată casa, 
cu o mătură şi o găleată cu apă. Am socotit că era vorba să 
vină d-l Creakle şi şcolarii săi. Nu mă înşelasem, căci mă
tura se năpusti asupra sălii de studiu şi ne isgoni, pe d-l Meii 
şi pe mine. Ne-am dus nu ştiu unde, şi nu ştiu cum. Ştiu că, 
mai multe zile, dam pretutindeni peste doua, trei femei, pe 
care abia că le zărisem până atunci, şi că înghiţeam atâta 
praf şi că aşa de des strănutam ca şi cum Salem-House ar 
fi fost o uriaşe tabacheră. 

într'o zi, d-l Meii mă vesti că d-l Creatkle soseşte în 
seara aceea. înainte de culcare, omul cu un picior de lemn 
veni să mă caute, ca să mă ducă înaintea directorului. 

D-l Creakle locuia într'o parte a casei mult mai plăcută 
ca a noastră. Avea o grădiniţă alături de curtea recreaţiei, 
fermecătoare pe lângă a noastră, care era un pustiu în mi
niatură şi unde o cămilă şi o dromaderă s'ar fi găsit ca la 
ele acasă. Mi se părea că îndrăznesc prea mult, băgând de 
seamă, pe când tremuram păşind către d-l Creakle. Eram 
aşa de năucit intrând, că abia le văzui pe doamna şi pe 
domnişoara Creakle, amândouă în salon. Nu-1 vedeam decât 
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pe d-1 Creakle, care purta un pachet cu brelocuri la cesor-
nic: stătea aşezat într'un fotoliu, cu o sticlă şi un pahar 
alături. 

— Ah, grăi d-1 Creakle, acesta e tânărul căruia trebue 
să'i pilim dinţii ? Intoarce-1. 

Omul cu un picior de lemn mă întoarse aşa ca să mi se 
vadă tăbliţa. Apoi, după ce d-1 Creakle avu destulă vreme 
să o citească, fui întors cu faţa. D-1 Creakle avea un aer 
feroce, ochi mici şi afundaţi. Avea vine groase pe frunte 
un nas mic şi o bărbie de tot mare. Era pleşuv, nu avea de 
cât câţi-va peri unşi, cenuşii, linşi pe tâmple şi pieptănaţi aşa 
ca 'să'şi dea întâlnire în mijlocul frunţii. Dar ceea ce m'a 
impresionat la el, e că aproape nu avea glas şi veşnic vor
bea încet. N u ştiu dacă îi era greu să vorbească şi aşa, sau 
dacă simţământul netrebniciei sale îl mânia, dar de câte ori 
scotea o vorbă, faţa lui lua o expresie şi mai răutăcioasă, 
vinele i se umflau. Gândindu-mă acum, înţeleg că acestea 
toate mă isbiră mai întâi,'ca lucrul cel mai deosebit la el. 

— Ei, glăsui d-1 Creakle, ce-ai să'mi spui despre co
pilul ăsta ? 

-— încă nimic, răspunse omul cu un picior de lemn. Nu 
s'a ivit prilej. 

Mi s'a părut că d-1 Creakle era desamăgit. Mi s'a părut 
însă că doamna şi domnişoara Creakle (pe care atunci le 
privii întâia oară, şi care erau amândouă slabe şi tăcute), 
nu fură de loc desamăgite. 

— Vino aici, domnule, zise d-1 Creakle, făcându'mi 
semn cu mâna. 

— Vino aici, zise şi omul cu un picior de lemn, repe
tând gestul d-lui Creakle. 

— Am cinstea să-1 cunosc pe tatăl tău vitreg, murmură 
d-1 Creakle, apucându-mă de ureche. E un om vrednic, om 
energic. M ă cunoaşte ; îl cunosc şi eu. M ă cunoşti şi tu ? 
hai ? zise d-1 Creakle, înfigându-şi unghia în urechea mea cu 
o bucurie sălbatecă. 

— Nu încă, domnule, gemui eu. 
— N u încă, hai ? repetă el. O să vie şi asta, hai ? 
— O să vie şi asta, hai, repetă omul cu un picior de 

lemn. 
Am descoperit mai târziu, că vocea răsunătoare a schi-
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Iodului, îi hărăzea cins'ea să fie tălmaciul d-lui Creakle pe 
lângă elevi. 

Eram grozav de spăimântât şi mă mulţumii a spune că 
speram şi eu. Dar tot vorbindu mi, îmi simţeam urechea 
văpae, aşa de tare.mi-o îndurera ! 

— Să-ţi spun ce sânt eu, murmură d-1 Creakle, lăsân-
du 'mi în sfârşit urechea, dar după ce mi-o răsucise, de 'mi 
veniseră lacrămi în ochi. Sânt un Tartor * ) . 

— Un Tartor, zise omul cu un picior de lemn. 
•— Când oi spune că fac un lucru, îl fac, grăi d-1 Crea

kle, şi când spun să se facă un lucru, vreau să fie făcut. 
— Când spun să se facă, vreau să fie făcut, repetă 

omul cu un picior de lemn. 
— Sânt un caracter hotărât, rosti d-1 Creakle. Asta 

sânt. îmi fac datoria; asta fac. Când carnea şi sângele se 
răsvrătesc în potriva mea, nu mai sânt carnea şi sângele 
meu! mă lepăd! Individul s'a arătat? îl întrebă pe schilod. 

— Nu, răspunse acesta. 
— Nu? Bine-a făcut. Mă cunoaşte, de-aceea se ţine 

de-oparte. Zic că se ţine de-oparte, rosti d-1 Creakle, dând 
cu pumnul în masă şi privind-o pe d-na Creakle, pentrucă 
mă cunoaşte. Şi tu, băete, va trebui să mă cunoşti. Puteţi 
pleca. Ia-I ! 

Eram bucuros că sânt luat, căci d-na şi d-ra Creakle îşi 
ştergeau ochii şi sufereau, atât pentru ele cât şi pentru mine. 
Dar voiam să'i fac o rugăminte, de mare interes pentru 
mine, şi nu putui să nu'i spun, admirându-mi şi eu curajul. 

— Dacă binevoiţi, domnule... 
D-1 Creakle murmură: 
— Hai ! ce 'nsemnează asta? şi îşi aţinti ochii asupra 

mea ,de parcă voia să mă trăsnească cu privirea. 
— Dacă voiţi, bolborosii, dacă s a r putea... îmi pare 

foar'e rău că îndrăznesc, domnule... Să mi se scoată tăbliţa, 
înainte de se întorc elevii. 

Nu ştiu dacă d-1 Creakle voia în adevăr să sară asupra 
mea, sau voia numai să mă sperie, dar aşa ţâşni din fotoliu, 

«• că am sburat ca o săgeată, fără să-1 mai adăst pe omul cu 
un pic'or de lemn. Tocmai în dormitor m'am oprit. N'am bă-

*) Un diavol, din fundul iadului. 
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gat repede în pat, m'am cocoloşit şi am tremurat acolo, mai 
mult de două ceasuri. 

A doua zi dimineaţa veni şy d-4 Sha^p^fejutorul d-lui 
Creakle, superiorul d-lui Meii. D-l Meii mâ^ca cu elevii, dar 
**-! Sharp prânzea şi cina la masa^-iluj;.'jGreakle-, Acesta era 
mic de statură, delicat, şi avea ik£;nas' foajte mare; Ţinea 
capul într'o parte, ca şi cum era p^aVgr-e^'pentru, el. Părul 
îi era lung şi ondulat, dar am aflat\fej^;^jttrrfll'ijeJ|^ ce ve
nise, că avea perucă (o perucă de ocazTte,UnS£^'^-Spus) şi d-1 
Sharp eşia în toate Sâmbetele ca s-o frizeze. 

Tommy Traddles m'a informat. El venise cel dintâi. 
Mi s a înfăţişat, înştiinţându-mă că numele lui era scris de-a-
supra zăvorului de sus, în partea dreaptă a porţii. I-am spus 
atunci: „Traddles" şi el mi-a răspuns: „chiar el" şi-apoi m'a 
întrebat o mulţime de amănunte asupra mea şi a familiei mele. 

A fost o fericire pentru mine că Traddles s'a întors cel 
d'întâi. Tăbliţa mea aşa îl îrjveseli, că mă scuti de greutatea 
de a mi-o arăta sau a mi-o ascunde, prezentându-mă el tu
turor elevilor, îndată după venirea acestora. Mari sau mici, 
el îi striga: „Veniţi repede î un caraghioslâc bun ! „De ase
menea din fericire, cei mai mulţi dintre copii reveneau trişti, 
abătuţi, mai puţin înclinaţi a râde pe socoteala mea, decât 
mă temusem. Erau şi mulţi care săreau în juru'mi ca nişte 
sălbateci şi aproape că n'a lost unul care să nu fie ispitit, să 
îacă aşa ca şi când eu aş fi fost un câine veritabil: veneau 
să'mi vorbească să mă desmierde, ca şi cum eram gata să-i 
muşc, apoi îmi ziceau: „Couche!" şi mă strigau „Azor". Era 
*are neplăcut, în mijlocul atâtor streini şi multe lacrămi m'a 
Costat, dar, drept vorbind, mă temusem de şi mai rău. 

N'am fost privit de băeţi ca făcând parte din pension, 
tfecât după sosirea lui J. Steerforth. Fui dus înaintea sa, ca 
'a un judecător; el avea faima de foarte instruit şi era băiat 
îrumos; avea vre-o şase ani mai mult decât mine. într'o ma-
9azioară din curte, mă descusu asupra întâmplărei mele şi 
a v u bunătatea să spună că, după părerea lui, ceea ce se fă
cea cu mine era o ticăloşie, — ceea ce mă făcu să'i port o 
Recunoştinţă veşnică. 

— Câţi bani ai, Coperfield? mă întrebă el. după ce în
cheiase judecata şi se plimba cu mine. 

I-am spus că am şapte lei. 
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— Ai face mai bine să mi'i dai. Ţi'i voi păstra, dacă-
vrei, aminteri păstrează'i. 

M'am grăbit să mă supun amicalei propuneri, şi-am 
vărsat în mâna lui Steerforth tot conţinutul pungei dela Peg-
gotty. 

— Vrei să cheltueşti acum ceva? mă întrebă. Ce zici? 
— Nu, mulţumesc, răspunsei. 
— E foarte lesne, dacă vrei, zise Steerforth; n'ai de cât 

să spui. 
— Nu, mulţumesc, am repetat eu, 
— Poate vrei să cumperi o sticlă de lichior de coacăze, 

de doi, trei lei? Am bea-o încet, încet, sus în dormitor. Dormi 
într'un etac cu mine, cred. 

Asemenea idee nu mi venise, dar n a m zis ba, ci „da, 
foarte bine ! " 

— Minunat ! grăi Steerforth. Pun rămăşag că ţi-ar plă
cea să se cumpere de un leu pesmeţi cu migdale. 

Am răspuns că tare 'mi plăceau. 
• — Iar de un leu ori doi pişcoţi şi poame; nu'i aşa pi-

ciule? 
— Am surâs, pentrucă zâmbea şi el, cu toate astea nit 

ştiam ce să cred. 
— Bine ! zise Steerforth. Asta o să ţină, cât se va pu

tea de mult. Ai încredere în mine. Eu ies când îmi place; fac 
contrabandă. 

Şi el îşi puse banii în buzunar, povăţuindu-mă să n a r a 
grije; va veghea el, ca totul să se petreacă bine. 

Se ţinu de cuvânt, dacă se poate spune că totul se pe
trecu bine, când, în fundul inimei mele simţeam că nu era 
bine, că rău întrebuinţam banii mamii. Păstrai totuş bucata 
de hârtie în care fuseseră înveliţi: preţioasă economie ! Când 
ne-am urcat i a culcuş, mi-a arătat produsul celor şapte leî 
ai mei şi, punându-1 pe crivatul meu, la lumina lunii, îmi 
spuse: 

— Ai aici un ospăţ regal.^ Copperfield ! 
Nu mă pricepeam, la vrâsta aceea să fac onorurile os

păţului, şi îl aveam pe Steerforth, care le putea face: îmi tre
mura mâna, numai la asemenea gând. II rugai să prezideze 
şi cererea mea fu sprijinită de toţi şcolarii din dormitor. Eî 
primi, se aşeză pe căpătâiul mau, făcu să circule bunătăţile 
cu o dreptate deplină — trebue să recunosc ! — şi ne im-
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părţi lichiorul cu un păhărel al lui, fără picior. Cât despre 
mine, stăm la stânga lui, ceilalţi erau strânşi în jurul nostru, 
pe paturile cele mai apropiate de al meu. 

Cum ţin minte seara aceea I Vorbeam încet, adecă vor
beau ei şi eu îi ascultam respectuos. Razele lunii cădeau în 
odae, la mică depărtare şi desenau pe parchet, cu palida 
îor limpezime, o fereastră. Stăm aproape toţi în umbră; nu
mai când Steerforth aprindea un chibrit, obrocit în cutiuţă, 
ca să caute ceva pe masa, o lumină albastră se trezea şi pie
rea îndată. 

M â simt, ca atunci, prins de oaTecare temere tainică; 
s'a întunecat, ospăţul nostru trebue să fie ascuns, toţi şop
tesc împrejuru'mi şi eu ascult cu o teamă vagă şi solemnă; 
fericit că îmi sunt camarazii aproape şi foarte speriat (deşi 
mă prefac că râd) , când Tradlles susţine că zăreşte o sta
fie într'un ungher. 

Se povestiră tot soiul de lucruri asupra pensionului şi-a 
localnicilor săi. Alai că d-1 Creakle avea dreptate să se po
reclească singur Tartar; că era cel mai aspru şi mai nemilos 
dintre profesori. Că nu trecea o zi, fără să pedepsească, cu 
»iâna lui, pe elevii nesupuşi. Nu ştia nimic altceva, decât să 
Pedepsească, zicea Sterforth. Era mai ignorant, decât cel mai 
râu elev: nu se făcuse director de pension, adaogă acesta, de 
cât după ce dase faliment, ca negustor de hamei, într'o ma
hala a Londrei. Nu scăpase, decât mulţumită averei doamnei 
Creakle. Nu mai pun la socoteală alte lucruri, de care mă 
rniram că le ştiu ei. 

Am aflat că omul cu un picior de lemn, numit Tungay, 
e fa un nemilos barbar, care, după ce slujise în negoţul de 
Marnei, îl urmase pe d-1 Creakle în cariera învăţământului: 
s e zicea că'şi pierduse piciorul în serviciul d-lui Creakle şi c ă i 
c unoştea toate secretele, luând parte la toate afacerile ne
cinstite. Aflai că, afară de d-1 Creakle, Tungay privea tot 
Pensionul, pe profesori şi elevi, ca vrăjmaşi fireşti ai săi şi 
^â atâta plăcere avea: să certe şi să fie rău. Aflai că d-1 Crea
r e avea un fiu, pe care Tungay nu'l iubea şi că, într'o zi, 
"ui acesta care-1 ajuta pe părintele său în pension, făcându-i 
câteva observaţii asupra chipului cum se poartă cu şcolarii, 
Protestând pe semne şi împotriva răului tratament îndurat 
^e mamă-sa, d-1 Creakle îl isgoni din casă şi 4fa din ziua 
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aceea, doamna şi d-ra Creakle duceau cea mai tristă viaţă 
din lume. 

Dar ceea ce mă uimi mai mult a fost noutatea, că era în 
şcoală un elev, asupra căruia d-1 Creakle nu îndrăznea nici 
odată să ridice mâna şi că acel şcolar era J. Steerforth. Ste
erforth recunoştea că aşa este şi zicea că ar dori să-1 vadă 
că-1 atinge, fie numai cu un deget. Un elev pacinic (nu eu) 
îl întrebă ce-ar face. Atunci, el aprinse un chibrit, ca să dea 
poate mai multă strălucire răspunsului său, şi zise că mai 
întâi l-ar trăsni în cap. cu călimara, care se afla todeauna 
pe cămin. După aceea, câteva minute, râmaserăm în întu-
nerec, ne mai cutezând să respirăm de frică. 

Am aflat că d-nii Sharp şi Melleran prost plătiţi că, 
dacă se afla pe masă şi friptură caldă şi rece, d-1 Sharp tre
buia să ia din cea rece. Lucrul fu întărit de mărturia lui Ste
erforth, singurul care mânca la masa d-lui Creakle. Aflai că 
d-lui Sharp nu i se potrivea peruca şi că bine ar fi făcut să 
nu fie aşa de îngânfat şi de mândru de ea, pentrucă propriul 
său păr roşu eşea de desubt. 

Arh aflat că unul din elevi era feciorul unui negustor de 
cărbuni, şi că plata pensiunei se făcea în cărbuni, şi că de 
aceea se numea „Trafic" '—poreclă luată din aritmetică, lă-
mărind această înţelegere. Cât despre bere, zicea unul, este 
furată părinţilor, ca şi budinca. Se credea, de mai toţi, că 
d-ra Creakle este amorezată "de Steerforth. E foarte firesc, 
îmi ziceam eu, ghemuit în întuneric, gândindu-mă la glasul 
aşa de dulce, la faţa frumoasă, la manierele elegante, la pă
rul ondulat al noului meu prieten. Am aflat de asemenea că 
d-1 Meii era un băiat bun, dar nu avea nici un ban, şi că, 
de sigur, maică-sa era ca Iov de săracă. Asta îmi aduse a-
minte vorbele care, mi s a u părut odinioară că le aud: ,.Ca
rol el meu !" Dar,*mulţumesc lui Dumnezeu, n'am spus nimic . 
nimănuia. 

Toată conversaţia aceasta urmă de grabă, după banchet. 
Cea mai mare parte din băeţi plecaseră să se culce, la sfâr
şitul ospăţului. Iar noi care am mai rămas să mai şoptim pe 
jumătate desbrăcaţi, i-am imitat mai apoi şi ne-amculcat. 

— Noapte bună, micule, zise Steerforth, voi avea grije* 
de tine. 

— Eşti tare bun, grăii eu, cu inima plină de recunoş
tinţă. Iţi mqjjumesc. 
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— Ai vre-o soră? întrebă el căscând. 
— Nu. 
— Păcat. Dacă ăi avea, cred că ar fi micuţă, sfioasă, 

drăguţă, cu ochi foarte sclipitori. Mi-ar fi plăcut să o cu
nosc. Noapte bună, băeţele Copperfield. 

— Noapte bună, domnule ! am răspuns eu. 
Numai la el m'am gândit, în fundul patului şi mă seu-

»<*m să-1 privesc. Culcat în bătaia lunii, frumosu'i chip întors 
spre mine, capul pus cu nepăsare pe un braţ: era în ochii mei 
Un mare personaj. Nu mă mir că mă preocupa atâta. în tu
necatele taine ale viitorului său, nu i se citeau pe faţă, la lu
mina lunii. Nici o umbră nu'i întunecau paşii, în plimbarea 
ce-o făcui cu el, prin grădină, în visul meu. 

CAPITOLUL VII 
Primul meu semestru la Salem-House 

învăţătura începu serios a doua zi. Mi-aduc aminte cu ce 
Profundă impresie am auzit retezându-se sgomotul glasurilor, 
de o tăcere deplină, când d-1 Creakle intră dimineaţa în clasă. 
Stătu ţeapăn în pragul uşii, cu ochii ţintă la noi, ca 'n po-
Veşti, când căpcăunul îşi numără prinşii. 

Tungay era alături de d-1 Creakle. Mă întrebam cu ce 
scop strigă „tăcere" cu voce aşa de sălbatecă. Eram toţi îm
pietriţi, muţi şi năuciţi. 

D-1 Creakle fu văzut vorbind şi îl auzirăm pe Tungay 
rostind acestea: 

„Băeţi, începe un nou semestru. Luaţi aminte la ce veţi 
tace cu el. V ă sfătuesc să aveţi râvnă la studiu, căci eu ard 
Q e râvnă ca să vă pedepsesc. Eu nu voi slăbi: De geaba o să 
V a svârcoliţi, de loviturile mele nu veţi scăpa. Şi-acum, toţi, 
»a lucru! 

După această teribilă cuvântare, Tungay dispăru şi d-1 
Creakle se apropie de mine. Inii spuse că, dacă eu muşcam 
! a r e , apoi el era celebru în felul ăsta îmi arătă bastonul lui 
?' mă întrbă ce cred de dintele acela. E un dinte câinesc, 
hai? Are colţi buni, hai? Muşcă bine, hai? Este destul de 
I I l a re , hai? Şi la fiecare întrebare, mă lovea cu el, de mă în-
covoiam de durere. Mi-am plătit îndată, cum zicgiSteerforth, 
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dreptul de cetăţenie la Salem-House, şi multe lacrămi m'a 
•costat. 

De altfel, nu aş fi putut să mă laud că mi se făcuse o 
primire deosebită. N'am avut numai eu prilejul acesta. Cea 
mai mare parte din elevi (mai ales cei mici) nu fură mai pu
ţin favorizaţi, de câte ori d-1 Creakle făcea ocolul clasei. Ju
mătate din copii plângeau şi se svârcoleau, până a nu începe 
lecţiile, şi nu mai spun câţi se svârcoleau şi boceau înainte 
d e sfârşitul orelor! Aş fi învinuit de exagerare. 

Nu cred să-şi iubească vre-un om pe lume profesiunea, 
ca d-1 Creakle. Plăcerea simţită de el, la aruncarea unei lo
vituri de băţ, semăna cu potolirea foamei. Sânt sigur că nu 
•era în stare să-şi înfrângă dorinţa de a lovi, mai ales obrajii 
grăsulii. Era un fel "de pornire, nestăpânită şi nu se lăsa 
până când nu-1 însemnă şi-1 burduşea pe bietul copil, pentru 
toată ziua. Eram tare bucălat pe-atunci şi i-am cunoscut pa
para. Când mă gândesc acum la făptura aceea, simt o cum
plită mânie, desinteresată, ca şi cum aş fi fost numai martor, 
nu şi victimă. Tot sângele îmi fierbe, la gândul acelei bestii 
tâmpite, care nu era potrivită pentru postul de încredere, a 
cărei sarcină o primise, cum nu se potrivea să fie Amiral sau 
comandant-şef al armatei. Ba poate că, într'una din aceste 
funcţiuni, ar fi săvârşit mai puţin rău! 

Şi noi, nenorocite mici victime ale unui idol nemilos, cu 
ce slugărnicie ne plecam înaintea sa! Ce debut în viaţă, când 
mă gândesc: să înveţi a te târî pe brânci înaintea unui ase
menea ins. 

Mă văd aşezat la pupitrul meu. Mă uit la ochii lui, îl 
observ cu umilinţă: liniază un caet de aritmetică, al altei vic
time, cu aceiaş linie l'a bătut peste degete pe copilaş, care 
caută să-şi potolească arsura, înfăşurându-le în batistă. Eu 
am mult de lucru. Nu din trândăvie mă uit la ochii d-lui 
Creakle, ci pentrucă nu pot altfel. Am o dorinţă neînvinsă 
de a şti ce-o să facă de îndată, dacă este rândul meu sau al 
altuia, de a fi martirizat, şirul de copii mici, de lângă mine, 
ti cercetează cu aceiaş simţământ de îngrijorare. Simt că el 
ştie, că'i vede pe toţi, deşi se face că habar n'are. Se strâmbă 
grozav liniind, apoi aruncă spre noi o privire chiordarăşă. "Ne 
plecăm tremurând pe cărţile noastre. Şi apoi ne sânt iar o-
chii legaţi de el. Un nenorocit, care şi-a scris rău lecţia, iese 

•din bancă la porunca d-lui Creakle. Bolboroseşte scuze şi 
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promite că va face mai bine mâine. D-l Creakle glumeşte 
înainte de a-1 bate, şi noi râdem, căţei linguşitori. Râdem,. 
Palizi ca ceara, încreţiţi de teamă până la călcâie. 

Iată-mă iarăş la pupitrul meu într'o zi năbuşitoare de 
Vară. Aud în jurul meu un bâzâit nedesluşit, ca şi cum to
varăşii mei ar fi nişte bărzăuni. îmi stă în gâtlej grăsimea 
oiâncărei dela prânz. Mâncasem cu un ceas sau două mai în-
nainte) Mi-e capul greu ca de plumb. Aş da ori ce să pot 
dormi. Mi-s ochi la d-l Creakle, privindu-1 ca un pui de 
bufniţă. Când somnul mă toropeşte, îl văd ca printr'un nor„ 
ffter-eu liniind caetul. Apoi, vine deodată în spatele meu şi'mi 
dă un sentiment mai real de prezenţa sa, lungindu-şi basto
nul pe spinarea mea. 

Acum sânt în curte, veşnic zăpăcit de el, de şi n u l pot 
Vedea. Ştiu că mănâncă într'o cameră, a cărei fereastră a 
văd. La fereastra aceea mă holbez. Dacă se arată în dreptul 
e ' , faţa mea ia numai decât o expresie de supusă resemnare.. 
Dacă se uită pe geam cel mai îndrăzneţ elev (afară de Steer-
forth) se opreşte în mijlocul celui mai străpungător ţipet, ca. 
s ă ia aerul unui sfânt. într'o zi Traddles, (n'am văzut băiat 
^ a i nenorocos) sparge fără să vrea, acel geam cu mingea. Şi-
3cum mă înfior, gândindu-mă la fatalul moment; mingea a-
tinsese poate capul sacru al d-lui Creakle! 

Bietul Traddles! Cu haina şi pantalonii lui albaştrii, vest
minte prea strimte pentru el, braţele şi picioarele lui păreau 
ftişte cârnaţi legaţi bine. El era de sigur cel mai vesel dar şi 
cel mai nenorocit dintre noi toţi. In toate zilele era bătut:. 
c red că în tot semestrul acela n'a scăpat decât într'o Luni, zi 
de vacanţă, în care n'a luat decât peste degete câteva linii, 
bi fiecare zi ne spunea că'i va scrie lui unchiu-său, ca să se 
Plângă şi nu scria. După o răsgândire, cu capul culcat pe pu
pitrul său, se scula, se pornea a râde şi desena pe placă sche
me, până ce i se uscau ochii de tot. M'am întrebat multă. 
V r eine, ce mângăere găsea Traddles în desenarea scheletelor, 
^-am socotit la început un fel de schivnic, care caută să-şi 
amintească, prin simbolurile acelea ale scurtimii vieţei, că 
neodihnitul baston e vremelnic. Dar, cred că el adoptase fe-
| u l acesta de subiecte, pentrucă era mai uşor, era numai de 
" n i ' \ nu şi de trăsături. 

Traddles era un băiat plin de inimă. Credea că este o 
datorie sfântă a tuturor şcolarilor, să se apere unii pe alţiL 

4» 
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D e multe ori pătimea din pricina asta. Intr'o zi mai cu seamă, 
în care Steerforth răsese la biserică, paracliserul crezu că 
Traddles era necuvinciios şi-1 scoase pe acesta afară. II văd 
ca acum părăsind biserica, urmat de privirile întregei con
gregaţii. El n'a voit cu nici un chip să spună cine era ade
văratul vinovat, deşi a fos: a doua zi pedepsit greu, şi atâtea 
•ceasuri a stat la arest, că a eşit de acolo cu un întreg ci
mitir de schelete îmbulzite pe toate paginile dicţionarului 
său latin. Dar şi el a fost bine răsplătit. Steerforth a spus 
că Traddles nu este un nemernic, şi ce laudă ar fi preţuit mai 
mult la noi! Cât despre mine, aş fi îndurat multe lucruri, ca 
că primesc aşa medalie (şi eu eram mai mic decât Traddles 
şi muh mai puţin brav) . 

Una din marile fericiri ale vieţii mele a fost să-1 văd 
pe Steerforth, ducându-se la biserică, la braţ cu d-ra Crea-
kle. Nu-o credeam pe d-ra Creakle aşa de frumoasă ca pe 
Emilia. Nu o iubeam, n'aş fi cutezat, dar o găseam deosebit 
de seducătoare şi de-o distincţie fără seamăn. Când Steer
forth, în pantaloni albi, ţinea umbrela d-rei, mă simţeam 
mândru că-1 cunosc şi mi se părea că ea nu poate să nu-1 
adore, din toată inima. D-nii Sharp şi Meii erau, de sigur, mari 
personagii în ochii mei; dar Steerforth îi eclipsa, cum soarele 
•eclipsează stelele. 

Steerforth urma să mă proteje şi prietenia lui îmi era 
foarte utilă, căci nimeni nu cuteza să'i bată pe cei onoraţi cu 
bunăvoinţa sa. Nu putea să mă apere faţă de d-1 Creakle, 
foarte sever cu mine: nici nu încerca. Dar când sufeream 
mni mult decât de obicei, îmi spunea că n'am mândrie, că el 
n'ar fi îndurat niciodată aşa purtare, Asta îmi mai da un pic 
de curaj şi'i eram recunoscă'or. Severitatea d-lui Creakl^^o» 
aduse un câştig, singurul ce l-am avut. El descoperi c a ^ a -
bh'ţa din spatele meu îl stânjeneşte, când trecea pe după ban
că şi când vrea să'mi tragă, din fugă, o nuia. îmi scoase cM-
tonul şi nu'l mai văzui. 

Mai veni o împrejurare, care spori amiciţia mea cu Steer
forth într'un chip care'mi pricinui multă mândrie şi mulţuafce. 
Intr'o zi, când îmi făcu cinstea să stea cu mine la recreaţie, 
m'am apucat să'i spun de nu ştiu ce, sau de cine (am uitat 
Amănuntele) că aducea cu ceva sau cu cineva dfft istoria lui 
Peregrine Pickle. Steerforth nu zise nimic; dar seara pe când 
mă desbrăcam. mă întrebă dacă am acea carte. 
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i-am spus că nu-o aveam şi i-am povestit cum am citit-o-,. 
C a Şi pe toate cărţile de care am pomenit în această poves
tire. 

— Şi le ţii minte? întrebă Steerforth. 
•— O, da! am răspuns! aveam memorie bună şi mi se 

Părea că le ştiu ca pe apă. 
— Ascultă, Copperfield, să mi le povesteşti. Nu pot să 

adorm seara de vreme, şi mă deştept de obicei dis de dimi
neaţă. Să le luăm la rând. Aşa ca în O mie şi una de nopţi. 

Chibzuiala aceasta îmi măguli ciudat deşertăciunea. în
cepurăm îndată. Nu ştiu, şi nici n'aş avea nici o plăcere să 
S'to, cum tălmăceam operele autorilor mei favoriţi. Dar a-
V e a m o credinţă profundă în ei şi povesteam, bănuesc, cu 
Simplicitate, cu gravitate", ceea ce aveam de istorisit: însuşi» 
r'le acestea biruiau multe cusururi. 

Binele îşi are şi răul său: adesea cădeam de somn, sau 
'md plictisit, nu 'mi ardea de povestit. Atunci era un chin 

ĵ -aci povesteam totuş, căci să '1 supăr, să 'i displac lui Steer-
°rth nici că putea să fie vorba. Şi dimineaţa, când eram 
r u dit şi mi-ar fi fost tare drag să mai dorm un ceas, nii-era 

^Plăcut să fiu trezit cu spaimă, ca sultana Sheherazada şi 
p ' t a povesti îndelung, până la bătaia clopotului. Dar Steer-

0 r t h nu se lăsa şi, cum în schimb îmi explica la probleme, la 
P^e şi mă ajuta la ce nu mă pricepeam, nu eram în pagubă. 

l e mi îngăduit să mă îndreptăţesc. Nu era nici interes per
c a l , nici egoism, nici temere ; îl iubeam şi îl admiram-, 
Probarea lui mă răsplătea deplin. Atât de mult o preţuiam, 
a mi se strînge inima azi, amintindu'mi copilăriile acelea. 

r^^Steerforth nu era lipsit de prevedere şi mai ales odată o 
• o ^ r c u o stăruinţă, care'l făcu să'i lase gura apă bietului 

r a adles şi altor camarazi. Scrisoarea pe care mi-o făgă-
Jjjse Peggotty, şi ce scrisoare ! — îmi sosi peste câteva 
" t ă m â n i şi era însoţită de o prăjitură într'un cuib de por-

C a ' e şi de două sticle de lichior. 
, M am grăbit, cum se şi cuvenea, să pun toată comoara 

«poare le lui Steerforth şi să'l rog să împartă el. 
, . • Ascultă bine, Copperfield, zise el, vom păstra li-

orul, ca să 'ţi mai uzi gâtul, când povesteşti. 
M âm ^ ^ o ş i t la 'deea asta şi în modestia mea, l-am 

q n j " r a t . să nici nu se gândească. Dar el îmi spuse că a ba
de steamă că răguşeam, sau, cum zicea el, că aveam pi-
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sici în gât şi că trebue ca lichiorul, până la ultima picătură, 
să 'mi împrospăteze gâtlejul. Ca urmare, îl închise într'o 
Jadă a sa; puse câtva într'o sucluţă şi, la răstimpuri, când 
-socotea că am nevoe să mă întremez, îmi da câteva picături 
să le sorb prin o trestioară introdusă în dop. Une ori, pen-
truca tămăduirea să fie şi mai deplină, avea bunătatea să 
adaoge un pic de zeamă de portocale sau îl amesteca cu 
enupere sau topea o pastilă de piperment într'însul. Nu pot 
spune că băutura se făcea mai bună, nici că 'mi priia, seara 
la culcare, sau dimineaţa după trezire, dar pot spune că o 
înghiţeam cu cea mai vie recunoştinţă, faţă de grijile cu care 
mă copleşea Steerforth. 

Cu povestirea lui Peregrine trecurăm, mi se pare, luni 
întregi. Cu celelalte şi mai mult. Institutul nu se plictisea cu 
poveştile, iar lichiorul ţinu aproape cat şi istoricul meu. Bie
tul Traddles (nu 'mi pot aduce aminte de el, fără să 'mi vină 
<îintr'odată poftă şi de râs şi de plâns), împlinea rolul coru
rilor în tragediile antice. Aci se prefăcea că se scofâlceşte 
•de râs, la părţile comice ; aci, la o împrejurare grozavă, pă
rea apucat de o spaima adesea de moarte. Asta mă turbura 
adesea , chiar în mijlocul naraţiunei. îmi aduc aminte că una 
din glumele lui favorite, era să clănţene din dinţi, când vor
beam de un alguazil, în păţaniile lui Gil Bias. Când povestii 
că Gill Bias întâlneşte pe stradă, în Madrid, pe căpitanul 
hoţilor, sărmanul Traddles, aşa ţipete de .groază scoase, că'l 
auzi d-1 Creakle, care era prin coridor, şi-1 bătu cu biciul ca 
să'l înveţe cum să se poarte într'un dormitor. 

Nimic nu era mai prielnic pentru sporirea închipuirei 
•mele, romantică şi visătoare din fire, ca poveştile acestea, 
rostite în întuneric. Dar cercetând mai bine, toate astea 
nu'mi erau prea de folos. Văzând însă că sânt giugiulit în 
•dormitor, ca o jucărie şi gândindu-mă la renumele ce-1 aveam 
şi la faima ce mi-o hărăzia talentul de povestitor, printre ca
marazi, deşi eram cel mai nevrîstnic, simţământul însemnă-
tăţei mă îmboldea neînfrînt. într'un pension, în care dom' 
neşte o cruzime barbară, orice merit ar avea directorul,^nu e 
nici o primejdie că o să înveţe care-va ceva. La olaltă, toţi 
elevii din Salem-House nu ştiau absolut nimic. Erau prea 
zăticniţi, prea bătuţi, ca să mai poată învăţa. Se poate oare 
dobândi ceva în mijlocul unei vieţi veşnic frământate şi ne
norocite ? Dar mica mea deşertăciune, ajutată de sfaturile 
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lui Steerforth, mă îmboldea să mă instruesc şi, dacă nu mă 
P^ea ferea de pedepse, cel puţin mă silea să ies din lenea 
tuturora şi să prind ca din sbor, de ici, de colo, câte puţină 
învăţătură. 

Mai eram susţinut şi de d-1 Meii, care avea pentru 
nu'ne o dragoste, de care îmi amintesc cu recunoştinţă. îmi 
Părea că Steerforth se purta cu dânsul cu un disperat dis
preţ sistematic şi nu pierdea nici un prilej să-1 rănească, fie 
chiar prin alţii. îmi venea cu atât mai greu, cu cât m'apu-
casem să 'i destăinuesc lui Steerforth, că d-1 Meii mă dusese 
' a două bătrâne. Mi-ar fi fost peste puteri, să 'i ascund ase
menea taină, cum nu puteam să nu împart cu el o prăjitură, 
^ a r mi-a fost totdeauna frică să nu se slujască Steerforth, 
?J de taina aceea, ca să '1 înjosească. 

Bietul domnul Melle ! Nu ştiam nici unul, nici altul, în 
2'Ua în care am prânzit în casa aceea1, şi-am tras un somn 
' a umbra unor pene de păun, în cântecul flautului, de răul 
P e care avea să-i-1 aducă neînsemnata mea vizită la ospiciu^ 
i a maică-sa. Veţi vedea mai târziu neprevăzutele urmări,. 
C a?e în felul lor nu sânt lipsite de seriozitate. 

Intr'o zi, d-1 Creakle fiind bolnav, rămase în iatacul 
S a u. Veselia noastră fu mare şi dimineaţa fu grozav de agi-

a t ă . Mulţumiţi precum eram, greu puteam fi cârmuiţi şi 
Umplitul Tungay se arătă zadarnic de două, trei ori. In van 

n s emnă numele a doi, trei vinovaţi, nimeni nu-1 luă în 
e a m ă . Eram siguri că vom fi pedepsiţi a doua zi, totuş, fie-
a r e petrecea de-ocamdatâ. 

. Era într'o Sâmbătă, zi de semi-vacanţă. Dar, pentrucă 
~am supărat pe d-1 Creakle, jucându-ne în curte şi pentrucă 

u era destul de frumos afară, ca să fim scoşi la plimbare, 
^ rămas în clasă, după amiază. 

_ Ni se dădu oarecari terne, mai scurte ca de obicei. Fiind 
a i I ) bătă, d. Sharp plecase să'şi frizeze peruca. D. Meii, 
° rocos Ia corvezi, avea să lucreze el toată ziua aceea. 

Dacă este cu putinţă să-1 compar pe blândul d. Meii cu 
U r s , cu un bou, voi spune că în ziua aceea, în gălăgia 

a °aznică a clasei, el aducea cu unul din patrupedele aces-
. a, asaltat de o ceată de câini. Parcă-1 văd, strângându-şi 

mâinele-i osoase, capul, — aproape sfărâmat. — silin-
"Se în zadar să 'şi facă trudnica datorie, în mijlocul unu'. 

yomot care ar fi zăpăcit până şi pe preşedintele Camerei. 
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iO parte din elevi se joacă de-a ascunselea într'un colţ, unii 
cântă, unii râd, unii vorbesc, unii joacă, alţii urlă. Unii sg 
dau pe ghiaţă, alţii sar în jurul lui, s'râmbându-se. Se strânv 
bau la el şi sub ochii lui şi la spate. îşi băteau joc de sărăcia, 
de ghetele, de hainele, de mama lui, în sfârşit, de toată fiinţa 
lui, de tot ce trebuia respectat. 

.Tăcere", striga d. Meii, ridicându-se şi lovind în cate
dră cu cartea ce-o ţinea în mână. ,,Ce însemnează asta ! Nu 
mai e de suferit ! Poţi înebuni. Cum puteţi să vă purtaţi aşa 
cu mine, băeţi ?" 

In mâna lui era tocmai cartea mea. Eram în picioare, 
alături de dânsul. Ocolind cu ochii odaia, văzui că toţi elevii 
tac de-odată, unii speriaţi oleacă, alţii poate cu părere de 
rău. 

Locul lui Steerforth era tocmai în capătul lungei clase. 
Steerforth sta rezemat de perete, nepăsător, cu mâinele în 
buzunar. De câte ori d. Meii îşi arunca ochii la el, se făcea 
că flueră. 

— Tăcere, domnule Steerforth ! zise d. Meii. 
— Să taci dumneata ! zise Steerforth, înroşindu-se. Cu 

•cine vorbeşti ? 
— Stai jos, zise d. Meii. 
— Stai şi dumneata ! zise Steerforth, şi vezi-ţi dl 

treabă ! 
Şoapte se auziră, câte-va aplauze chiar. Dar d. Meii 

-aşa de palid se făcuse, că se statornici o mare tăcere şi, ufl 
elev care se repezise pe după scaunul profesorului, cu gând 
să o schimonosească pe mama acestuia, se răsgândi şi s e 

prefăcu că-1 roagă să'i ascută o pană. 
— Dacă 'ţi închipui, Steerforth, zise d. Meii, că nU 

cunosc înrâurirea ce o ai asupra camarazilor dumitale (?' 
aci el îşi puse mâna pe creştetul meu, pe semne, fără să şfric 
ce face), sau că nu te-am văzut, acum, aţâţându'i pe copii 
să mă insulte în toate chipurile, te înşeli. 

— Nici nu vreau să 'mi dau osteneala să mă gândesc 
la dumneata, grăi rece Steerforth; aşa că nici nu pot să fflâ 
înşel, ori, nu, asupra dumitale. 

— Abuzezi, domnule, de starea dumitale de privilegia'' 
urmă d. Meîl, cu buzele tremurând de emoţie, ca să insult' 
un om de ispravă... 

— Ce?... Ce-a zis el? — Unde e? zise Steerforth. 
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Cineva strigă : Să 'ţi fie ruşine, Steerforth ! Nu-i fru
mos ce faci! — Era Traddles. Dar d. Meii îi ordonă să tacă. 

— Insultând pe cineva, care nu este fericit în lumea a-
ceasta, domnule, şi care nu ţi-a făcut nici un rău niciodată; 
Pe cineva a cărui vrâstă şi judecată nu o ai, ca să-i poţi ju
deca starea, zise d. Meii, cu o voce din ce în ce mai tremu
rată, săvârşeşti o josnicie şi o laşitate. Acum domnule, poţi 
•să te aşezi ori nu, cum vrei. Copperfield urmează. 

—• Copperfield ! grăi Steerforth, înaintând în mijlocul 
clasei, aşteaptă puţin. Domnule Meii, odată şi bine, ascultă. 
Având cutezanţa să mă numeşti laş sau aşa ceva, nu eşti 
decât un cerşetor neruşinat. Ai fost totdeauna cerşetor, ştii 
tine, dar când vorbeşti aşa, eşti neruşinat. 

Nu ştiu ce se pregătea. Avea să sară Steerforth la gâtul 
d-lui Meii, sau acesta avea să sară la bătae. Intr'o clipă 
însă, toţi şcolarii se făcură stane de piatră. D. Creakle era 
în mijlocul nostru, Tungay alături de el, d-na şi d-ra Crea
ţ i e erau cu capetele la uşe, cu aere speriate. D. Meii, cu 
coatele pe pupitru şi cu capu 'n palme, rămase câteva mi
nute tăcut. 

— Domnule Meii, zise d. Creakle, scuturându-1 de 
°raţ, şi vocea lui în de obşte aşa de slabă, căpătă destulă 
v igoare, ca să nu mai. fie nevoe de Tungay, pentru a-i repeta 
cuvintele, — cred că n'ai uitat ?... 

— Nu, domnule, nu, răspunse acesta, ridicând capul şi 
* râmântându-şi mâinele, cu un fel de agitaţie convulsivă, 
vtiu, da... Nu, domnule Creakle, numai că aş fi dorit ca şi 
ciumnevoastră sa mă amintiţi de mine ceva mai din vreme. 
•^r fi fost mai generos, mai drept, domnule. Mi s'ar fi cru-
ţ a t . domnule... 

D. Creakle, cu ochii mereu pironiţi asupra d-lui Mei!, 
ţ e sprijini pe umărul lui Tungay ş se urcă pe catedră. Pe 
tronul acela, în picioare, ţintindu-1 de sus pe d. Meii, care 
c l a din cap mereu şi 'şi frământa mâinele, d. Creakle îi vorbi 
Jui Steerforth : 

— Pentru ce nu vrea să se lămurească ? Vreai să 'mi 
-Pui dumneata ce 'nsemnează asta ? 

Steerforth se păstră o clipă. Tăcea şi 'şi privea protiv-
j r u cul cu mânie şi dispreţ. Nu putui, în acel moment, mi-aduc 

m , n t e , să nu admir nobleţea înfăţişărei sale şi să nu-1 corn-
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par cu d. Meii, care avea un aer atât de obişnuit, atât de 
ordinar. 

— Da, rosti Steerforth, ce-a voit să spună, pomenind 
de privilegiat ? 

— Privilegiat ? repetă d. Creakle şi vinele de pe frun-
tea sa se umflară de mânie. Cine-a vorbit de privilegiat ? 

— El, zise Steerforth. 
— Şi ce înţelegi prin asta, domnule, te rog ? întrebă 

d. Creakle, întorcându-se furios către d. Meii. 
— înţeleg, domnule Creakle, răspunse el încet, vreau 

să spun că nici unul din elevii d-voastră, nu are dreptul să 
profite de situaţia sa de favorit, ca să niă înjosească. 

— Să te înjosească ? sublinie d. Creakle. Dumnezeule I 
Dar dă 'mi voe să te întreb, domnule Cutare (şi aci d. Crea
kle îşi încrucişa braţele şi bastonul pe piept şi'şi încruntă 
sprincenele în aşa fel, că ochii lui mici pieriră aproape de 
tot), dă 'mi voe să întreb dacă, rostind cuvântul favorit, îmi 
areţi mie respectul ce mi-1 datoreşti ? Căci mi-1 datoreşti, 
domnule, zise d. Creakle, întinzând capul, apoi trăgându-1, 
căci sânt şeful acestei instituţii, şi stăpânul dumitale. 

— A fost urât din partea mea, domnule, sânt gata să re
cunosc, zise d. Meii. Dar am fost scos din fire. 

Steerforth interveni : 
— A spus că sânf laş, că sânt josnic. Atunci i-am spus 

cerşetor. Poate că nu i-aş fi spus cerşetor, dacă n'aş fi fost 
iritat. Dar i-am spus-o şi voi îndura urmările. 

M'am simţit plin de glorie, la acele nobile cuvinte, fără 
să'mi dau socoteala, pe semne, că Steerforth nu prea avea 
de ce să se teamă. Toţi elevii îl văzură ca mine pe Steer
forth, căci un murmur de aprobare se auzi, deşi nimeni nu 
deschisese gura. 

— M ă mir, Steerforth, deşi sinceritatea d-tale îţi face 
onoare, zise d. Creakle, — îţi face onoare, de sigur ; dar 
trebue să spun, că mă mir că ai rostit asemenea epitete, vor
bind de o persoana întrebuinţată şi plătită de Salem-House. 

U n râs uşor îi scăpă lui Steerforth. 
— Acesta nu'i răspuns, domnule, stărui d. Creakle ; 

aştept ceva mai mult. 
Dacă un moment mai înainte, d. Meii mi se păruse tare 

vulgar pe lângă frumoasa figură a prietenului meu, n'aş pu 
tea spune cât de vulgar mi s'a părut d. Creakle ! 
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— Să n e g e ! rosti Steerforth. 
— Ce ? să nege că este cerşetor, Steerforth, strigă d. 

Creakle. Cerşeşte oare pe drumuri ? 
•— Dacă nu cerşeşte chiar el, ci ruda sa cea mai apro

piată, nu'i tot acelaş lucru ? 
Şi Steerforth îşi aruncă ochii la mine, şi am simţit mâna 

d-lui Meii punându-mi-se blajin pe umăr. II privii pe d. Meii 
c u inima plină de regrete şi de remuşcări, dar ochii lui erau 
ţintiţi l a Steerforth. El urmă să mă desmierde blând, dar 
•ttu'şi luă ochii dela vrăjmaşul lui. 

•— Pentrucă îmi porunciţi să mă justific, domnule 
d'eakle, grăi Steerforth, şi să fiu limpede, un singur lucru 
a i u de spus: maică-sa trăeşte din milă, într'un ospiciu de 
săraci. 

D , Meii nu-1 lăsa din ochi, mereu cu mâna pe umărul 
1 I l e u şi murmură, aşa mi se păru : 

•— Asta voia să spună, da. 
D. Creakle se întoarse către simbn'aşul său, cu sprin

tenele încruntate şi cu o politeţe prefăcută : 
— Domnule Meii, auzi ce spune d. Steerforth. Fii bun, 

e r og şi înlătură spusele sale, înaintea elevilor mei, de fată 
toţi. 

— Aşa este, domnule. N'am nimic de înlăturat, răs-
Punse d. Meii, în mijlocul celei mai profunde tăceri. A rostit 
a d evărul . 

— Fii artunci bun şi declară în public, zise d. Creakle, 
P '«îbându-şi ochii peste toată camera, dacă până'n clipa de 

î a . faptul acesta mi-era sau nu cunoscut mie ? 
— Nu cred că dumneavoastră să-1 fi ştiut limpede. 
•— Cum, nu crezi ? Ce vrei să spui, nenorocitule ? 

Nu cred ca dumneatvoastră să fi crezut că stau de 
l n une. Ştiaţi ce este si" ce-a fost totdeauna starea mea în 

9 c e a s t â casă.. 
^ , ' ^ ă t e m ' v o r b i d. Creakle, şi vinele frunţii sale se 
r i t

 ă groaznic, că d-ta ai fost aici într'un loc, ce nu-1 me-
n ?' | i c ă ai luat casa mea drept o şcoală de caritate. Dom-
cur* n u n e r ă m â n e decât să ne despărţim şi cu cât mai 

r a n d cu atât mai bine. 
. Dacă este aşa, chiar acum, rosti d. Meii, ridicân-

u-se. 
~~- Domnule! făcu d. Creakle. 
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— Vă spun adio, domnule Creakle, şi d-voastră tutu
rora, domnilor, zise d. Meii, plimbându-şi privirile împrejur 
şi mângâindu'mi iarăş umărul blajin. James Steerforth, tot ce 
pot să 'ţi doresc mai bun, este să te pocăeşti, într'o zi, de 
ceea ce ai făcut astăzi. Pentru moment aş fi mâhnit să fii 
amicul meu şi să te ştiu al cuiva, care mi-ar fi drag. 

îmi trecu blând mâna pe braţ, luă din pupitrul său c â ' 
teva cărţi şi flautul, puse cheia la pupitru, pentru urmaşul 
său, apoi cu. uşorul bagaj sub braţ, ieşi din clasă ! D. Crea ' 
kle ţinu atunci o cuvântare, prin mijlocirea lui l u n g a y ; îi 
mulţumi lui Steerforth că a apărat (deşi cam prea călduros 
poate), neatârnarea şi faima cea bună a Salemului. La 
sfârşit îi strânse mâna, pe când noi strigam ura, de trei ori i 
nu ştiu pentruce, dar cred că în cinsteat lui Steerforth, fireşte 
că şi eu, din toată inima, deşi inima mi-era adânc rănită. D-
Creakle îi trase câteva nuele lui Tommy Traddles, fiindcă'I 
prinsese plângând, în loc să aplaude la plecarea d-lui Meii. 
Apoi plecă înapoi la canapeaua, la patul lui, nu importă. 

Rămăsesem singuri şi nu prea ştiam ce să ne spunem-
Din parte-mi, eram aşa de mâhnit şi ros de remuşcare pentrf 
rolul ce-1 jucasem, că nu mi-aş fi putut ţine lacrămile, daca 
nu mi-ar fi fost teamă că Steerforth, care mă privea des, v3 
fi nemulţumit sau i se va părea că nu sânt destul de respec 
tuos faţă de el, — atât de mare mi-era stima, pentru vrâsta 
şi superioritatea sa ! Intr'adevâr, el era foarte supărat P e 

Traddles şi spunea că'i pare bine că acesta a fost pedepsi-
Bietul Traddles îşi petrecuse prima parte de d i s p e r a i 

Ia pupitrul său şi se potolea, ca de obicei, desemnând o a f 
mată de schelete. 

El spunea că nu'i pasă de pedeapsă, şi că d. Meii i l 1 ' 
şese maltratat. 

— Şi cine 1-a maltratat, mă rog, domnişoară? întreb*1 

Steerforth. 
— Chiar dumneata, glăsui Traddles. 
— Ce-am făcflt eu ? 

— Cum ce-ai făcut? L-ai jicnit adânc şi l-ai făcut sâ Ş1 

piardă slujba. 
— L'am jignit! repetă dispreţuitor Steerforth. Are sâ' 

treacă repede sânt sigur. N'are o inimă aşa de simţitoa^ 
ca dumneata, domnişoară Traddles. Cât despre slujbă, bm l 3 
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mai era ! nu'i aşa ? Crezi că n"am să'i scriu mamei, ca să'i 
tr'taeată bani ? 

Am admirat cu toţii nobleţea sentimentelor lui Steer
forth ; maică-sa era văduvă şi bogată, şi era, zicea dânsul, 
9ata S a facă tot ce'i cerea fiu-său. Aşa că am fost încântaţi. 
V a zându-1 pe Traddles pus la locul lui, şi fu înălţată până 
' a nori mărinimia lui Steerforth, mai cu seamă după ce el 
n e desluşi, că pentru a ne servi pe noi, în interesul nostru 
făcuse aşa, el ne-având cel mai mic gând egoist. 

Dar sânt nevoit a mărturisi că, în seara aceea, pe când 
Povesteam una din poveştile mele, sunetul flautului d-lui Meii 
•mi răsuna prea trist la ureche şi, după ce Steerforth adormi, 
'"'am simţit amarnic de nenorocit, gândindu-mă la bietul 
nostru repetitor, care poate, chiar în momentul acela da glas 
dureros flautului său. 

L'am uitat curând, totuş, ca să-1 admir pe Steerforth, 
care, cu multă uşurinţă, fără ajutorul vre-unei cărţi, (părea 
C a ştie orice pe de rost j, luă orele d-lui Meii, până ce se 
9asi alt profesor. Acest însemnat personaj ne-a venit dela o 
?coală secundară şi, înainte de a intra în funcţie, cină la d. 
Creakle, ca să poată fi prezentat lui Steerforth. Steerforth 
binevoi să'i dea aprobarea sa şi ne spuse că avea şic. Fără 
S a ştim bine ce treaptă de ştiinţă sau de merit învedera cu-
Ypntul acesta, ii respectam fără margini pe noul profesor, 

a r a să'mi îngădui cea mai mică îndoială asupra cunoştin-
•e'°r sale. minunate. Şi totuşi, el nu-şi dădu niciodată, pen-
fu şubreda meat persoană, nici un sfert din osteneala ce şi-o 

d a s e d. Meii. 
In acest al doilea semestru al vieţei mele şcolare, se mai 

n amplă ceva, care făcu asupra mea o impresie, ce încă 
a 'nueş(e, şi pentru anume pricini. 

Intr'o după amiază în care eram toţi într'o stare cum-
v l*a> d. Creakle dând în dreapta şi 'n stânga lovituri, ca 

?'t din minţi, Tungay intră în clasă şi strigă aspru, după 
o b i ceiul lui : 

— Persoane pentru Copperfield. 
Schimbă câteva cuvinte cu d. Creakle, îl întrebă în ce 

meră să'i primească pe vizitatori. Apoi îmi spuse să mă 
Pe scara de din dos, ca să 'mi pun un guler curat şi să 
duc apoi în sufragerie. Stăm ţeapăn, nu ca de obicei. 

7 
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ascultând, gata sâ'mi vie leşin, de uimire. M'am supus în-
tr'o stare de emoţie greu de descris. Iar înainte de a intra 
în sufragerie, la gândul că e poate mama acolo, mi-am tras 
mâna de pe clanţă, deşi apăsasem ; mă înecaseră lacrămile. 
Până în clipa aceea, nu mă gândisem că ar putea fi altul 
decât d-î sau d-ra Mordstone. 

Intrai în sfârşit. Mai întâi nu văzui pe nimeni. Dar am 
simţit că e cineva după uşe, şi acolo, spre marea mea uimire, 
descoperi pe d-nii Peggotty şi Ham, cari mă salutară cu 
cea mai mare politeţe. Nu m'am putut stăpâni să nu râd, 
dar am râs mai ales de plăcerea că'i vedeam, decât de 
mutra caraghioasă ce-o făceau, plecăciunându-mi-se, salu-
tându-mă. Ne-am strâns manile din toată inima şi râdeam 
aşa de tare, dar aşa de tare, că la sfârşit am fost nevoit 
să 'mi scot batista, ca să 'mi şterg ochii. 

D. Peggotty, cu gura căscată tot timpul vizitei, păru 
foarte mişcat, când mă văzu plângând, şi'i făcu semn lui 
Ham să'mi spună ceva. 

— Haide, curaj, domnule Davy! rosti Ham, cu cel mai 
nerod surâs. Dar cum ai crescut ! 

— Am crescut? întrebai eu, ştergându-mi iar ochii. Nu 
ştiu bine dece plângeam; de sigur că numai de bucurie, re-
văzându-mj vechii prieteni. 

— N'ai crescut, d-le Davy? Sânt sigur că a crescut! zise 
Ham. 

— Sânt sigur că a crescut! repetă d. Peggotty. 
Ei începură să râdă, cu inimă bună şi reîncepui să râd 

şi eu. şi râserăm toţi trei, zău, atât de mult, până când văzu» 
că vine momentul să mă pornesc pe plâns. 

— Dar mama ce face, domnule Peggotty? îl întrebai eu. 
Şi ce face scumpa, draga mea Peggotty? 

— Nu se poate mai bine, zise d. Peggotty. 
— Dar Emilia şi doamna Gumidge? 
— Nu se poate mai bine, rosti d. Peggotty. 
Se făcu tăcere. Ca să-o rupă d. Peggotty scoase din b«' 

zunare doi raci uriaşi de mare, un crab enorm şi o pungă cU 
crevete şi le puse în braţele lui Ham. 

— Ne-am îngăduit să facem asta, glăsui d-1 Peggotty-
ştiind cât vă plăceau când eraţi la noi. Bătrâna i-a fiert Ş^î'-

Missis Guminidge, ea i-a fiert.Da, vorbi domol d. Peggotty' 
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acăţându-se de subiectul ăsta, ca şi cum-nu mai găsea altul; 
da, Missis Gumindge i-a fiert, zău, ea! 

I-am mulţumit fierbinte. Şi d. Peggotty după ce'şi aruncase 
ochii la Ham, care se uita stânjenit la crustacee, fără să'i 
vină în ajutor, urmă: „Noi am venit, vedeţi, cu ajutorul vân
tului şi al fluxului, pe o corabie de-a noastră, dela Yar
mouth la Gravesend. Mi-a trimis soră-mea numele locului 
ăstuia şi mi-a spus să viu să-1 văd pe d. Davy, când mă a-
bat către Gravesend, să-i aduc salutări şi să-i spun că toată 
familia e cum nu se poate mai bine. Şi, vedeţi, Emilia o să-i 
scrie soră-mii, când ne-om întoarce, că v 'am văzut şi că şi 
dumneavoastră sânteţi cum nu se poate mai bine. Aşa că 
toată lumea o să fie mulţumită: o să facă navetă. 

Mi-a trebuit câteva minute de cugetare, ca să înţeleg 
metafora întrebuinţată de d. Peggotty, ca să arate că veştile 
despre ai noştri o să se poarte dela unii la alţii. I-am mul
ţumit din nou şi l-am întrebat, nu fără să mă înroşesc, ce se 
făcuse Emilia, de pe când strângeam pietricele şi scoici, pe 
plajă. 

— Este astăzi femee, aşa este, grăi d. Peggotty. In-
treabă-1. 

Mi-1 arătă pe Ham, care făcea semne de veselă afirmare, 
tet uitându-se la săculeţul cu crevete. 

— Ce chip frumos! zise d. Peggotty, şi ochii îi strălu
ceau de plăcere. 

— Şi ce savantă! grăi Ham. 
— Şi ce frumos scrie! rosti d. Peggotty. Negru ca cer

neala şi aşa de mare, că se poate vedea dela o sută de metri. 
Cu ce căldură vorbea d. Peggotty de mica lui favorită. 

" văd înainte'mi. Faţa-i păroasă luminată de dragoste şi de 
0 mândrie veselă ce n'aş putea să o zugrăvesc. Cinstiţii săi 
°chi strălucesc şi se însufleţesc, de parcă vor să arunce scân
tei. Largul său piept se umflă de plăcere, mâinele-i aspre se 
stâng de emoţie; iar braţul său viguros aşa se sbuciumă că, 
°chilor mei de pigmeu li se par nişte baroase mari de fie
rărie. 

Tot ca dânsul de mişcat era şi Ham. Cred că ei mi-ar fi 
v ° rb i t mai mult de Emilia, dacă n'ar fi fost stânjeniţi de in
trarea neaşteptată a lui Steerforth, care văzându-mă vorbind 
mtr un colţ cu doi necunoscuţi, conteni din căutat şi'mi spuse: 
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„Nu ştiam că eşti aici, Copperfield, (căci nu ne aflam în vor
bitorul obişnuit) şi dădu să plece. 

Nu ştiu: voiam să le arăt că am un amic ca Steerforth, 
sau acestuia să'i explic cum se făcea că l'am de prieten pe d. 
Peggotty, dar l-am strigat pe Steerforth şi i-am spus: (Doam
ne! cât de limpezi îmi sânt amintirile acestea!): „Nu pleca, 
Steerforth, te rog. Iată doi marinari, oameni de ispravă, ru
bedenii ale bonei mele. Au venit din Gravesend, ca să mă 
vadă. • 

— Ah, ah! făcu Steerforth, înturnându-se. Sânt încântat. 
Ce faceţi d-voastră? 

Era atâta graţie în purtarea sa şi avea o gingăşie u-
şoară şi firească, ce seducea. In ţinuta, în voioşia, în vocea 
sa aşa de dulce, în nobila'i figură, era nu ştiu ce misterios, că
ruia îi cedai fără voie. Am văzut numai de cât că'i ferme
case pe amândoi, şi că erau grozav de înclinaţi să'şi deschidă 
inimile. 

— Când vei scrie acasă, d-le Peggotty, te rog să le 
scrii că d. Steerforth este foarte bun cu mine, şi că nu şfiu 
ce m'aş face fără dânsul. 

— Ce prostie! râse Steerforth. Să nu le spui aşa ceva. 
— Iar dacă Steerforth vine vreodată la Norfolk sau la 

Suffolk, d-le Peggotty, zisei eu, fii sigur câ-1 voi aduce la 
Yarmouth, ca să vadă casa dumitale. N'ai văzut nicioda'â 
o casă aşa de nostimă, Steerforth. E făcută dintr'o corabie. 

— Dintr'o corabie! glăsui Steerforth foarte bine, ase
menea casă i se cuvine unui marinar pur sânge. 

— Foarte adevărat, domnule! foarte adevărat, grăi 
Ham, râzând. Aveţi dreptate. D-le Davy, domnul are drep
tate. Un marinar pur-sânge! Ah, ah! tocmai aşa. 

D. Peggotty era tot atât de vrăjit cât şi nepotu-său, dar 
modestia nu'i îngăduia să'şi apropie tot atât de sgomotos, 
un compliment ce i se făcuse. 

— Chiar aşa, domnule, rosti el, salutând şi vârându-şi 
capetele cravatei în vestă. îndatoratul d-voastră, domnule, 
vă mulţumesc. Fac cât pot în meseria mea. 

— Nu se poate cere nimănui mai mult d-le Peggotty, 
vorbi Steerforth. (Ii şi ştia numele!) 

— Tot aşa faceţi şi d-v., sânt sigur, zise d. Peggotty, 
dând din cap, şi izbutiţi, sânt sigur, d-le Vă mulţumesc câ 
m'aţi primit atât de bine. Sânt puţin cam necioplit, d-le, dar 
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sânt sincer, aşa cred, cel puţin, înţelegeţi. Casa mea nu'i fru
moasă, d-le, dar ea este toată în serviciul d-v., dacă veniţi 
vreodată să o vedeţi, cu d. Davy. Dar eu stau aici, ca un 
nielc, zise d-1 Peggotty — adică sta locului: încercase după 
fiecare frază să se retragă şi nu putuse. Atunci, vă doresc 
sănătate şi toate fericirile. 

Ham se asocia urării şi ne despărţirăm, cum nu se poate 
mai drăgăstos. Mă trăgea inima, în seara aceea să'i spun lui 
Steerforth despre frumoasa Emilia, dar sfiala mă reţinu. Mă 
temeam să nu râdă de mine. M'am gândit mult şi cu mâh
nire la ce spusese d. Peggotty, că ea e femee. Dar eram si
gur că spusese o prostie. 

Ne-am dus crustaceele în dormitor, în mare taină, şi 
Be-am ospătat. Lui Traddles însă nu i-a mers bine. N'avea 
noroc: nu'i priia nici un ospăţ. A fost bolnav toată noaptea, 
bolnav rău, din pricina racilor. După ce a trebuit să înghită 
nişte medicamente negre şi pilule albastre, o doză ca pentru 
u n cal, dacă trebue să-1 credem pe Demple (al cărui tată era 
•doctor) a mai primit şi lovituri de nuia pe de-asupra şi de 
tradus şease capitole din Noul Testament grecesc, pentru că 
n a vrut să destăinuiascâ nimic. 

Restul semestrului se ames'ecă în spiritul meu cu rutina 
zilnică a tristei noastre vieţi: vara s'a sfârşit şi a venit toam
na. E frig dimineaţa, la ora sculărei. Când te culci e şi mai 
* r ig. Seara, sala de studiu e prost luminată şi puţin încălzită. 
D'mineaţa e o adevărată gheţărie. Trecem dela rasol la frip
tură şi dela berbec fiert la berbec fript. Mâncăm găluşti, pâine 
*U unt. Apoi un amestec groaznic de cărţi rupte, de plăci 
s Parte, de caete murdărite de lacrămîle noastre, de lovituri 
^e vergea, de linii, de pâr smuls, de Duminici ploioase şi de 
budinci acre: totul învăluit într'o atmosferă mânjită de cer
neală. 

Mi-amintesc totuş că depărtata zare a vacanţelor, după 
^ e rămăsese mult timp neclintită, păru că se apropie. Am a-
JUns de grabă să nu mai.socotim luni, nici săptămâni, ci zile. 
Mi-era groză că nu voi mai fi chemat acasă. Iar în ziua, 
ni care am aflat dela Steerforth că mama mă cerea, am fost 
Prins de o groaza nedesluşită, la gândul că s'ar putea să'mi 
trâng un picior, până la ziua plecărei. Mi-aduc aminte câ 
^ftiţeam apropiiridu-se ceas cu ceas, aceea zi binecuvântată. 
*- n săptămâna viitoare, e'n săptămâna asta, e poimâine, e 
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mâine, e astăzi, e în astă seară. Mă urc în poştalionul Yar-
mouthului, plec să-o văd pe mama. 

Aţipii de multe ori şi multe visuri nelămurite visai în 
poştalionul Yarmouth ului. Dar când mă trezeam la răstim
puri, aveam fericirea să recunosc pe fereastra trăsurei, că 
iarba ce-o vedeam nu era aceea din curtea de recreaţie şi că 
sgomotul ce'l auzeam nu era al loviturilor date de d. Creakle 
lui Traddles, ci al biciului cu care vizitiul atingea caii. 

CAPITOLUL VIII 
Vacanţa, şi mai ales o după-amiază fericită* 

In zorii zilei, sosind la hanul unde se oprea poştalionul 
(nu era acela al cărui chelner îl cunoşteam foarte bine) am 
fost dus într'o odăiţă toarte curată, pe uşa căreia scria: 
Prinţul mesenilor. Eram îngheţat, cu tot ceaiul cald ce mi se 
dase şi cu tot focul lângă care mă aşezasem ca să'l beau, şi 
m'am culcat cu plăcere în patul prinţului, înfăşurându-mă 
până la gât, — apoi adormii. 

D. Barkis, mesagerul, avea să vină să mă ia la ora 
nouă. M'am sculat la ora opt, obosit o leacă după o noapte 
atât de scurtă, şi fui gata înainte de ceasul hotărât. El mă 
primi, ca şi cum ne despărţisem numai cu cinci minute mai 
înainte şi ca şi cum aş fi intrat în hotel, ca să schimb cinci 
lei, sau cam aşa ceva. 

De cum m'am urcat în trăsură, cu bagajul meu, vizitiul' 
îşi reluă capra şi calul plecă în micul său trap obişnuit. 

— Arăţi foarte bine, d-le Barkis, zisei eu, cu gând să-1 
bucur. 

D. Barkis îşi şterse obrazul cu mâneca şi o privi aşa 
ca şi cum se aştepta a găsi pe ea, vre-o urmă din frăgezimea 
chipului său, dar numai atâta obţinui la complimentul meu. 

— M'am ţinut de cuvânt, d-le Barkis, vorbii eu; i-am 
scris Peggottiei. 

— Ah, făcu d. Barkis, care părea mohorît şi răspundea 
nemulţumit. """ | 

— N'am făcut bine, d-le Barkis? întrebai cu şovăială-
— Nu! 
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— Nu'mi spuseşi d-ta să scriu? 
— D-ta vei fi scris, dar atâta tot. 
Nepricepând ce voia să zică, am repetat întrebător: 

v.cum atâta tot?" 
— Da, răspunse dânsul, aruncând o privire în lături. 

Nici un răspuns n'a venit. 
— Era de aşteptat un răspuns, d-le Barkis? deschisei 

eu ochii; căci ideia era cu totul nouă pentru mine. 
— Când un bărbat zice că el vrea, grăi d. Barkis, în-

'urnându'şi domol privirile către mine, e ca şi cum ai zice 
<ă adastă un răspuns. 

— Ei bine, d-le Barkis? 
— Ei bine? grăi d. Barkis şi ochii săi îşi înfipseră a-

tenţia la urechile calului; răspunsul acela se lasă mereu aş
teptat. 

— Ai vorbit, d-le Barkis? 
— Nu... nu., mormăi el gânditor, n'are rost să mă duc 

să'i vorbesc. Nu i-am vorbit niciodată, nici zece cuvinte. Aşa 
« v a nu'mi place să'i cânt. 

— Vreai să mă însărcinez eu, d-le Barkis ? întrebai eu 
sfios. 

— Puteţi să'i spuneţi, dacă voiţi, şi mă privi iarăş, că 
Barkis adastă un răpuns. Ziceţi că o cheamă? 

— Cum o cheamă ? 
— Da, făcu Barkis, din cap. 
— Peggotty. 
— Nume de botez, ori nume propriu ? 
— O, nu'i nume de botez. O cheamă Clara. 
— Cum, a-şa ! rosti Barkis. 
El păru că găseşte mult material de cugetare în împre

jurarea asta, căci rămase cufundat în meditare o vreme. 
— Ei bine, urmă el, în sfârşit, să spui : ,,Peggotty, 

Barkis aşteaptă răspuns. — Răspuns la ce ? va zice ea poate. 
Atunci să spui: „La ceea ce ţi-am spus eu. — Ce mi-ai spus 
d-ta ? va zice ea. D-ta să răspunzi: „Barkis vrea". 

La această şiretenie goală, d. Barkis adaogă o lovitură 
•cu cotul, dată mie. După aceasta îşi adună toată atenţia asu-
P r a calului, ca de obicei, şi nu se mai abătu cu vorba. Abia 
după o jumătate de ceas scoase din buzunar o fărâmă de 
cretă şi scrise pe cariolă : „Clara Peggotty", pe semne ca 
sâ'şi aducă aminte numele. 
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Ce straniu simţământ mă copleşi: să mă întorc acasă, 
să simt că acolo nu mai eram acasă şi să mi se reamintească 
de către toate cele ce 'mi loveau privirile, fericirea trecutei 
vremi, care nu mai era, pentru mine, decât un vis sfârşit! 
Amintirea timpului în care mama, eu şi Peggotty eram una, 
in care nu venea nimeni să se aşeze între noi, aşa de viu 
mă năpădi pe drum, că nu eram sigur, dacă 'mi pare bine 
sau ba, că n'am rămas la pension, să uit totul în tovărăşia 
iui Steerforth. Dar soseam acum acasă şi crengile despoiate 
ale ulmilor bătrâni se frământau în bătaia vântului de iarnă„ 
care lua pe aripile sale sfărâmăturile cuiburilor bătrânilor 
corbi. 

Conductorul puse bagajul meu la poarta grădinii şi mă 
părăsi. Luai poteca cea din spre casă, privind spre toate fe
restrele, temându-mă la tot pasul că voi zări la una din ele 
faţa înfruntătoare a d-lui Murdstone ori a soră-si. Nu văzui 
pe nimeni şi ajuns în faţa casei, am deschis fără să ciocnesc, 
încă nu era noapte şi am imrat cu pas uşor şi sfielnic. 

Dumnezeu ştie cum, copilăreasca mea memorie se deş
teptă în spiritul meu, în clipa în care am intrat în vestibul, 
auzind glasul mamei. Ea cânta încet, eu intrasem acum în 
salonaş. Cânta ca pe vremea când eram copilaş, culcat în 
braţele ei. Aria era nouă şi totuşi îmi umplu inima întreagă 
şi o primii ca pe un vechi prieten, după o lipsă îndelungată. 

Am crezut, după chipul gânditor şi singuratec de a 
murmura, al mamei, că era singură şi-am intrat tiptil în ca
meră. Mama sta lângă foc, alăptând un prunc, ale cărui mâ
nuşiţe o strângeau pe pieptul ei. II privea veselă şi-1 adormea 
cântând. Altă tovărăşie nu avea. 

Am vorbit, ea a tresărit şi-a scos un ţipet, apoi zărin-
du mă, mă strigă : David, iubitul meu copil şi întâmpinân-
du-mă în mijlocul odăei, îngenunche şi mă sărută şi mă 
strânse cu o mână pe pieptul ei, alături de copilaşul adormit. 
Apoi, apropie mânuşiţa copilului de buzele mele. îmi pare 
rău că n'am murit atunci. Ar fi fost mai bine să mor, cu 
simţămintele care'mi umplea inima atunci. Eram mai aproape 
de cer, de cât am fost ori când mai apoi. 

— E fratele tău, zise mama desmierdându-mă. Davy, 
bunul meu copil ! Sărmanul meu copil! şi mă săruta mereu, 
strângându-mă în braţe. M ă ţinea încă, şi iată şi pe Peg-
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got.ty că intră fuga, se aruncă la pământ, alături de noi, fă
când tcw felul de nebunii, vreme de un sfert de ceas. 

Eram aşteptat mai pe seara; conductorul se zorise.. 
Am aflat curând că d. şi d-ra Murdstone se duseseră să facă 
o vizită în vecini şi că se vor întoarce seara. Nu visasem 
atâta fericire. Nu crezusem cu putinţă să ne mai regăsim 
vreodată împreună, netulburaţi, tustrei. Mă simţii o clipă 
xeîntors la vremea de odinioară. 

Am cinat împreună lângă foc. Peggotyy voia să ne 
servească, dar mama o făcu să se aşeze şi să mănânce cu 
noi. Aveam vechea mea farfurie cu fundul negricios, repre
zentând un vas de război, plutind cu pânzele întinse. Peg
gotty îl ascunsese, dela plecarea mea, căci nici pentru o sută 
<le lei, zicea ea, n'ar fi vrut să se spargă. Mi-am regăsit şi 
cana cu numele meu săpat pe ea şi furculiţa cea mică şi cu
ţitul meu care nu tăia. 

La cină, crezui prilejul nemerit să'i spun Peggottiei de 
<i. Barkis, dar până să isprăvesc ce voiam să'i spun, ea se 
porni pe râs şi îşi acoperi faţa cu şorţul. 

— Peggotty, întrebă mama, despre ce'i vorba? Dar 
Peggotty râdea şi mai tare şi'şi trăgea şorţul mai tare pe 
obraz, când mama încerca să i-1 scoată ; parcă 'şi băgase 
•capul într'un sac. 

— Ce faci, nebună ce eşti ! râse şi mama. 
— O ! ce om caraghios ! strigă Peggotty. Mă vrea de 

nevastă. 
— Ar fi bun pentru tine, nu-i aşa? zise mama. 
— O, nu ştiu, grăi Peggotty. Nu mai spuneţi. Să fie de 

•aur şi, nu l-aş vrea, căci nu vreau pe nimeni. 
— Atunci, de ce nu 'i spui, fiinţă caraghioasă. 
— Să'i spun ? şi Peggotty îşi depărta puţin şorţul. Cu 

^ura lui nu mi-a spus nimic. Se fereşte. Dacă ar îndrăzni 
să'mi pomenească, i-aş da o palmă straşnică. 

Era roşie, roşie ca focul, dar se ascunse iar în şorţ şi 
după două, frei chihotiri, reîncepu a mânca. 

Observai că mama zâmbea, când se uita Peggo'ty la 
"dânsa, dar că avea un aer serios şi gânditor. Văzusem din 
Primul moment, că se schimbase. Chipul tot fermecător îi era, 
dar delicat şi îngrijorat, iar mâinele aşa de slabe şi de albe 
*i erau, că mi se păreau străvezii. Dar o nouă schimbare se 
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făcu în purtarea sa, părea îngrijorată şi agitată. In sfârşit, în
tinse mâna, o puse pe a servitoarei şi grăi drăgăstos : 

— Peggotty dragă, tu n'ai să te măriţi ? 
— Eu, doamnă, răspunse Peggotty, holbând ochii, cu. 

singuranţă că nu ! 
— Adică, nu încă ! stărui mama duioasă. 
— Niciodată !strigă Peggotty. 
Mama îi luă mâna şi'i spuse. 
— Să nu mă părăseşti, Peggotty, să rămâi cu m i n e 

Multă vreme nu va mai trece poate. Ce m'aş face, fără dum
neata. 

— Eu să te părăsesc, scumpa mea ? strigă Peggotty.. 
Nici pentru tot aurul din lume şi nici pentru a'i fi lui nevastă. 
Dar cine ţi-a putut băga asemenea idee în căpuşor ? (Peg
gotty luase de mult obiceiul să 'i vorbească une ori mamii, 
ca unui copil). 

Mama îi mulţumi şi ea urmă : 
— Eu să te părăsesc! De loc, n'aş putea! Aş vrea să 

o văd şi pe-asta ! Nu, nu, nu, dădu ea din cap, încrucişân-
du'şi braţele, nu'i nici o primejdie, dragă. Sânt suflete, care 
ar fi tare uşurate, dacă aş pleca, dar cui îi pasă, de ce le: 
place lor. Atât mai rău pentru ele, dacă sânt nemulţumite. 
Eu rămân cu dumneata, până voi ajunge o căzătură. Iar 
când oi fi prea surdă, prea hodorogită, prea oarbă, când 
n'oi mai putea vorbi, de ştirbă, când n'oi mai fi bună de 
nimic, nici să fiu certată, o să-1 caut pe Davy al meu şi o 
să-1 rog să mă primească. 

— Şi eu voi fi foarte mulţumit, Peggotty, să te v ă d ^ f c 
te voi primi ca pe o regină. 

— Dumnezeu să-ţi binecuvânteze inima ! Eram sigură 
eu ! 

Şi ea îmi mulţumi de mai înainte pentru ospitalitate, 
îmbrăţişându-mă. După aceea îşi puse iarăş în cap şorţul, ca 
să mai râdă de d. Barkis. Apoi luă din leagăn pe frăţiorul' 
meu, şi-1 primeni. Aşeză masa de seară. Se ivi apoi cu alt 
bonet pe cap, cu cutia ei de lucru, cu metrul, cu bucata de-
lumânare, în sfârşit tocmai ca odinioară. 

Şedeam lângă foc şi vorbeam mulţumiţi. Le povesteam 
cât de sever era d. Creakle şi ele mă compătimeau. Le-am 
spus ce bun şi plăcut băiat era Steerforth şi cum mă pro
teja, iar Peggotty zicea că ea ar face treizeci de kilometri 
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pe jos, ca să-1 vadă. Frăţiorul meu se deşteptă şi eu îl luai 
uşor în braţe, ca să-1 adorm, apoi m'am lipit de mama, cum 
•aveam obicei odată, şi i-am împresurat mijlocul cu braţele, 
•culcându-mi capul pe umărul ei, pe când părul ei frumos îi 
cădea peste mine, ca aripele unui înger. Doamne, ce fericit 
eram 1 

Şezând aşa la foc, plăsmuind chipuri nenumărate în 
•cărbunii aprinşi, mi se părea că n a m plecat niciodată de-a-
casă ; că d. şi d-ra Murdstone nu există decât în închipuirea 
^nea şi că vor pieri ca şi celelalte, când focul se va stinge, şi 
că nu era nimic real din toate amintirile mele, decât mama, 
Peggotty şi eu. 

Peggotty cârpea un ciorap, lucră la el cât fu lumină şi 
Tămase apoi cu mâna stângă în el, ca într'o mănuşă şi cu 
•acul în dreapta, pentru ca, de cum va arunca focul o lumină, 
ea să coase. Nu 'mi pot închipui ai cui erau ciorapii, pe care 
Veşnic îi cârpea, nici de unde isvodea atâta sumedenie de 
ciorapi de cârpit. Din cea mai depărtată copilărie a mea, am 
tot văzut-o pe Peggotty la felul acesta de obidă. 

— Mă întreb, zise Peggotty, care era prinsă uneori de 
curiozitate şi'şi punea cele mai neaşteptate întrebări, — mă 
întreb, ce s o fi făcut mătuşa lui Davy ? 

— Doamne, Peggotty 1 grăi1 mama eşind din reveria 
s a , ce nebunii mai spui ! 

— Dar, doamnă, zău că mă miră, zise Peggotty. 
— Cum de'ţi umblă prin cap mătuşa ? întrebă mama. 

^ £ a i la cine sa te mai gândeşti ? 

— N u ştiu de ce, poate e prostia mea de vină, dar nu 
Pot să 'mi aleg gândurile. Ele vin şi 'mi pleacă din cap, după 
<um le place. Mă întreb, ce s-o fi făcut? 

— Năzdrăvană eşti, Peggotty! Vreai poate să ne mai 
îacă o vizită ? 

— Ferească Dumnezeu ! strigă Peggotty. 
— T e rog, zău, nu vorbi de lucruri aşa de neplăcute. 

M ; ss Betsey s'a închis pe semne în căsuţa ei, la marginea 
mării şi stă acolo. In tot cazul n'are, dece să vină să ne tur
bure. 

— Da, fireşte că nu. M ă întreb însă dacă, în caz când 
^ r muri, i-ar lăsa ceva lui Davy ? 

— Zău, Peggotty, că eşti nebună ! răspunse mama ; 



108_ 

ştii bine cât a fost de jignită de venirea bietului băiat pe 
lume ! 

— Cred că nici acum nu i-ar putea ierta. 
— Şi de ce acum, mă rog, se grăbi mama. 
— Acum când are un frate, vreau să spun, zise Peg

gotty. 
Mama se porni pe plâns, zicând că ea nu înţelege cum 

de îndrăzneşte să 'i spună asemenea lucruri. 
— Parcă bietul nevinovat din leagăn ţi-ar fi făcut 

vre-un rău, geloasă ce eşti ! Ai face mai bine să te măriţi cu 
Barîcis, birjarul. De ce nu ? 

— I-ar face prea multă plăcere d-rei Murdstone ! răs
punse Peggotty. 

— Ce caracter rău ai! Eşti cu adevărat caraghios 
de geloasă de miss Murdstone. Ai vreat tu să păstrezi cheile, 
nu'i aşa? şi să scoţi tot ce trebue. Nu mă mir. Când ştii că 
ea face totul din bunătate şi cu cele mai bune gânduri ! Asta 
o ştii bine, Peggotty, o şt i i ! 

Peggotty murmură cam aşa ceva : „Să mă scutească cu 
gândurile lor bune, — şi am'ntind proverbul că iadul e podit 
numai cu gânduri bune. 

— Ştiu ce vrei să spui. T e pricep bine, Peggotty, Nştii 
doar, şi n'ai de ce să te faci roşie ca focul. Dar să vorb'm 
de un singur lucru: e vorba acum de Miss Murdstone şi n'ai 
să'mi scapi. N'ai auzit-o zicând de o sută de ori că mă gă
seşte nepricepută şi prea... prea... 

— Frumoasă, strecură vorba Peggotty. 
— Bine, râse un pic mama. Dacă e aşa de nebună, ca 

să aibă părerea asta, e vina mea ? 
— Nu zice nimeni că e vina dumitale. 
— Cred că nu. N'ai auzit-o de o sută de ori spunând, 

că pentru asta vrea să mă cruţe de truda gospodăriei? că 
nu sânt făcută pentru ea. Şi zău, nici eu nu ştiu dacă sânt. 
Nu este ea în picioare de dimineaţa, până seara, în cotlon, 
la magazie, la cămară şi'n toate ungherele neplăcute ? Vreai 
să mă faci să cred că nu este într'asta devotament ? 

— Ba de fel ! 
— Ba da, Peggotty, nu faci alta afară de lucrul d-tale. 

Stărui mereu, asta ţi-i fericirea, iar când vorbeşti despre 
gândurile bune ale d-lui Murdstone... 

— Cât despre asta, n'am vorbit niciodată. 
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— Da, nu vorbeşti, dar îmi strecori isteţ ; asta ziceam 
acUneaurea că e partea d-tale cea rea. Ţi-am spus că te pri
cep, şi vezi că aşa este. Când vorbeşti de gândurile bune ale 
d-lui Murdstone şi ai aerul că le dispreţueşti (în fundul ini-
mei de sigur că nu), ar trebui însă să fii ca mine de sigură, 
că tot ce vrea el e bine. Dacă e oleacă sever cu care-va (în
ţelegeţi amândoi că nu vorbesc de cineva de faţă), e pentru 
că este sigur că lucrează pentru binele acelei persoane. Ii-e 
dragă, fireşte, persoana aceea din pricina mea şi'i vrea 
binele. Este mai în stare să judece bine, decât mine, căci eu 
sânt o biată fiinţă tânără, slabă şi uşuratecă. pe când el este 
un bărbat hotărît, grav şi serios, pus la grea cumpănă din 
dragoste pentru mine, — zise mama, cu faţa scăldată în la-
crămi, isvorîte dintr'o inimă iubitoare. Ii datorez multă re
cunoştinţă, şi vreau să'i dovedesc în de-ajuns supunere, 
chiar şi în gândurile mele. Şi când greşesc, Peggotty, mă 
dojenesc, mă îndoesc de propria mea inimă şi nu ştiu ce să 
fac. 

Peggotty, cu bărbia sprijintă în câlcăiul ciorapului ce '1 
cârpea, privea focul în tăcere. 

— Hai, Peggotty, schimbă mama tonul, să nu ne supă
răm ; greu m'aş hotărî la asta. Mi-eşti o prietenă credin
cioasă, dacă am vre-una pe lume, ştiu bine. Când îţi spun că 
eşti caraghioasă, ori nesuferită, sau aşa ceva, nu vreau să 
spun alta, decât că eşti buna şi cred'ncioasa mea prietenă, 
din ziua în care d. Copperfield m'a adus aci, unde ai venit 
să mă primeşti dela poariă. 

Peggotty nu se lăsă rugată, ca să închee tratatul de 
prietenie, sărutându-mă pe mine din toată inima. Cred că 
înţelegeam puţin, chiar atunci, adevăratul sens al conversa
ţiei, dar sânt sigur acum că buna Peggotty o iscase şi-o sus
ţinuse ca să'i dea mamei prilej să se mângâie, contrazicând'o 
un pic. Ţinta era atinsă, căci mi-amintesc că mama fu mai la 
largul ei toată seara aceea şi că Peggotty o observa de de
parte. 

După cea', Peggotty îngriji focul, lumânările şi eu îi 
cetii un capitol din cartea cu crocodili, în amintirea vremu
rilor vechi. Volumul îl scosese ea din buzunar : poate că-î 
păstrase acolo dela plecarea mea ! Am stat de vorbă asupra 
pensionului şi iar l-am lăudat pe Steerforth, subiect fără 
sfârşit. Eram foarte fericiţi şi seara aceea, ultima de felul ei, 
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aceea care a terminat o pagină a vieţei mele, nu mi se va 
.şterge de-apururea din memorie. 

Era aproape de ora zece, când am auzit sgomot de 
roate. Mama îmi spuse, ridicându-se grabnic, că era foarte 
târziu şi că d. şi d-ra Murdstone ţiu să se culce copiii de 
vreme, şâ că, prin urmare, aş face mai bine să mă urc la ca
mera mea. Am sărutat-o pe mama şi am luat calea sălaşului 
meu, cu lumânarea în mână, până a nu intra d. şi d-ra Murd
stone. Mi se părea, în închipuirea mea copilărească, pe când 
urcam la odaia, în care fusesem închis, că, împreună cu ei 
intrase în toată casa un suflu de vânt rece, luând ca pe o 
pană intimitatea căminului. 

Tare stânjenit mă simţii a doua zi dimineaţa, la ideea 
că trebue să cobor la ceai, căci nu-1 mai văzusem pe d. 
Murdstone din neuitata zi a crimei mele. Trebui totuş să mă 
hotărăsc şi, după ce m'am coborît de două trei ori până la 
jumătatea scărei şi-am intrat apoi iarăşi în vârful picioare
lor în odaia mea, m'am înfăţişat la urmă în sufragerie. 

El sta în picioare, cu spatele la foc, iar miss Murdstone 
pregătea ceaiul. El mă privi ţintă, fără să se arate că mă 
recunoaşte. 

Am înaintat spre dânsul, după un moment de şovăială, 
zicând : 

— V ă cer iertare, d-le ; sânt foarte supărat de cele 
ce-am făcut şi sper că mă veţi ierta. 

— M ă bucur de părerea ta de rău, Davy. 
Îmi dădu mâna, aceea pe care i-o muşcasem. N'am pu

tut să nu mă uit o clipă la un semn roşu, ce încă'l avea. 
Dar, mă făcui mai roşu decât cicatricea, văzând expresia 
sinistră, ce i se vădea pe chip. 

— Ce mai faceţi, domnişoară ? zisei apoi. 
— Ah, făcu miss Murdstone oftând, şi întinzându-mi 

cleştişorul de zahăr în locul degetelor ei ; cât ţine vacanţa ? 
— O lună, domnişoară. 
— începând din ce zi ? 
— De azi, domnişoară. 
— O ! atunci a şi trecut o zi. 
Ea însemnă în toate dimineţile pe calendar ziua trecută. 

Era tare tristă, până să ajungă la a zecea zi. Dar către sfâr
şitul vacanţei era, veselă ca un sticlete. 

Am avut din prima zi nenorocirea să o arunc pe ea, care 
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nu suferea de asemenea slăbiciuni, într'o stare de adâncă 
înmărmurire. Intrasem în odaia, în care ea şi mama lucrau. 
Frate-meu, numai de câteva săptămâni, sta culcat pe ge
nunchii mamei, şi eu îl luai uşurel în braţe. De-odată miss 
Murdstone ţipă aşa de grozav, că era să scap copilul din 
braţe. 

— Jeano dragă ! strigă mama. 
— Doamne ! Claro ! nu vezi ? 
— Ce, dragă Jeano ? U n d e şi ce vezi ? 
— L-a luat, ţipă d-ra Murdstone. Băiatul ăsta a luat 

copilul! 
Era înlemnită de groază, dar se însufleţi, ca să se re

peadă la mine, şi să mi-1 smulgă din braţe. Ii veni rău după 
aceea şi trebui să i se dea vişinată. Când îşi veni în fire, îmi 
interzise să'l mai ating pe frate-meu, orice s'ar fi întâmplat 
şi biata mama, care totuş nu era de această părere, întări 
opreliştea blând, cu vorbele : 

— Fără îndoială, ai dreptate, dragă Jeano. 
Intr'altă zi, eram la olaltă toţi trei. Dragu'mi frate, pe 

care-1 iubeam mult din pricina mamei, fu iar nevinovat pri
lej de mare indignare a d-rei Murdstone. Mama, care'l ţinea 
pe genunchi şi i se uita la ochi, îmi spune : „Vino 'ncoace, 
David !" şi se uită şi la ochii mei. 

O văzui pe miss Murdstone lăsând mărgelele pe care 
le înşira. 

— In adevăr, grăi blajin mama, seamănă mult amân
doi. Cred că li sânt ochii ca ai mei. Sânt de aceiaş culoare, 
dar ai lor se aseamănă uimitor. 

— Despre ce vorbeşti, Claro ? întrebă d-ra Murdstone. 
— Dragă Jeano, şovăi mama, tulburată puţin de brusca 

întrebare ; găsesc că ochii lui David şi ai fratelui său se 
aseamănă. 

— Claro ! se ridică miss Murdstone cu mânie, eşti 
uneori nebună ! 

— Dragă Jeano!... 
— Cu siguranţă nebună ! altfel cum ai putea să com

pari pe copilul fratelui meu cu fiu-tău ? N'au nici o asemă
nare. Se deosibesc cu desăvârşire, în toate şi sper că aşa 
va fi todeauna. N ' a ş vrea să stau aci, să aud asemenea com
paraţii ! zise ea şi eşi maestos, trântind uşa după dânsa. 

Intr'un cuvânt, nu'i plăceam d-rei Murdstone. Nu'i plă-
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ceam nimănuia şi nici mie însu-mi ; căci cei cari mă iubeau 
nu puteau să se dea pe faţă, iar cei cari nu mă iubeau îmi 
arătau antipatia aşa de clar, că mă simţeam mereu încurcat, 
stângaci şi prost. 

Dar simţeam de asemenea că înapoiam neplăcerea, ce
lor cari mi-o căşunau. Dacă intram în odae, pe când se vor
bea, mama care până atunci părea voioasă, devenea tristă 
şi tăcută. Dacă d. Murdstone era în toane bune, îl stânje
neam. Dacă miss Murdstone era în toane rele, i se înăspreau. 
Simţeam din instinct că mama e o victimă ; vedeam că ea 
nu îndrăzneşte a'mi vorbi, a'mi mărturisi iubire, ca să 
nu 'i jicnească, şi apoi să fie dojenită. Vedeam că trăeşte 
într'o statornică îngrijorare : se temea să nu'i supere, se te
mea să nu 'i supăr eu. La cea mai mică mişcare a mea, le 
întreba privirile. 

De aceea luasem hotărârea să stau cât mai deopar te , 
şi multe ceasuri de iarnă se scurseră în tristă'mi chilie, unde 
citeam necurmat, învelit în măntăluţa mea. 

Câteodată, seara, coboram în bucătărie, ca să o văd pe 
Peggotty. Mă găseam bine acolo, pierdeam toată stângăcia. 
Dar nici una din libertăţile mele nu erau pe placul celor din 
salon. Pornirea de a sâcâi, care guverna casa, nu îngăduia. 
Tot mai eram privit ca necesar pentru educarea bietei mele 
mame şi, ca urmare nu mi se îngăduia să lipsesc dintre dânşii. 

— Davide, zise d. Murdstone într'o zi după cină, pe 
când mă pregăteam să plec, mă supără să văd că ai un ca
racter posac. 

— Bosumflat ca un urs! rosti Miss Murdstone. 
Nu mă clintii şi plecai capul. 
— Trebue să ştii, Davide, că un caracter posac şi în

căpăţânat e tot ce poate fi mai rău pe lume. 
— Iar băiatul ăsta este cel mai încăpăţânat şi mai îm

pietrit, din câţi am cunoscut în felul ăsta. Eu cred, dragă 
Claro, că şi tu ai băgat de seamă. 

— Să mă ierţi, dragă Jeano, îndrăzni mama. Dar eşti 
foarte sigură... eu sânt sigură că tu mă ierţi, Jeano... dar 
eşti tu foarte sigură că'l înţelegeai pe David? 

— Mi--ar fi ruşine, Ciaro, porni d-ra Murdstone, să 
nu-1 înţeleg pe copilul ăsta. ca pe oricare allul. Nu pretind 
că sânt profundă, dar cer dreptul de-a avea bun simţ. 

— Fireşte, dragă Jano, ai o inteligenţă foarte vădită... 
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—<• O, Doamne, nu! T e rog nu 
Die. Miss. 

— Ştiu bine că eşti foarte deşt 
mea. Câştig atâta dela tine, şi în atâtea feluri, cel pufin aşa 
ar trebui, că nu poate nimeni să fie mai sigur ca-m'ine. Foarte 
îngrijorată îmi spun părerile înaintea ta, Jeano dragă, te asi
gur. 

— Să zicem, că nu'l înţeleg pe copilul ăsta, Claro, grăi 
Miss, aranjându'şi lanţurile de pe braţ. Nu'l pricep de loc. 
e prea savant pentru mine. Dar pătrunderea lui frate-meu îi 
ingădue, socotesc, să aibă oarecare idee asupra acestui ca
racter. Cred că frate-meu era să înceapă discuţia asta, când 
noi l-am întrerupt — fără politeţe. 

— Cred, Claro, zise d. Murdstone cu glas încet şi 
grav, că în această chestiune pot fi judecători mai drepţi şi 
nepărtinitori ca tine. 

— Eduard, grăi mama sfios, în toate chestiunile eşti un 
judecător mult mai bun, de cât am eu pretenţia să f;u şi 
Jeana de asemenea. Vreau să zic numai... 

— Vrei să spui ceva care'ţi dovedeşte slăbiciunea şi 
greutatea de-a cugeta. Nu mai încerca, dragă Claro şi ia mai 
bine seama. 

Buzele mamii se mişcară, ca şi cum ea ar fi răspuns: 
'•..Da, Eduard dragă". Dar nu spuse nimic. 

-— Ziceam, Davide, că sânt supărat, vorbi iar d. Murd
stone, întorcându-se către mine, că ai un caracter posac. Un 
cusur pe care nu'l pot lăsa să se desvolte sub ochii mei, 
fără să'i încerc tămăduirea. Sileşte-te să te schimbi, altfel ne 
v o m sili noi să te îndreptăm. 

— V ă cer iertare, d-le, murmurai eu, nu mi-a trecut 
Prin minte, dela întoarcerea mea să fiu mohorât. 

•— Nu alerga după minciuni, rosti el, aşa de furios, că 
° văzui pe mama, ridicând fără voe o mână ca să ne des
partă. Te-ai re t ras - în odaia ta, înbufnat. Ai rămas acolo, 
când trebuia să stai aci. Să ştii de-acum, odată pentru tot
deauna, că vreau să stai aici, nu acolo. Şi mai cer să te su-
P u ' , în toate privinţele. Mă cunoşti, Davide. Ceea ce vreau, 
"vreau! 

Mîss Murdstone râse răguşit. 
— Cer să te porţi respectuos cu mine. cu soră-mea şi 
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cu mama ta. Nu vreau ca un copil să aibă aerul că se fereşte 
de odaia asta, ca de ciumă. Şezi! 

îmi vorbea, ca unui câine. M'am supus ca un câine. 
— încă ceva. Observ că'ţi plac tovărăşiile de rând. T e 

opresc să stai cu servitorii. .Bucătăria n a r e să aducă nici o 
îndreptare multelor cusururi din caracterul tău, care trebue 
observat. Cât despre aceea care te încurajează, nu voi vorbi, 
pentrucă şi tu, Claro, urmă el, scoborând vocea şi adresân-
du-se mamei, ai faţă de ea o anumită slăbiciune, purceasă. 
din vechi deprinderi şi din idei ce încă nu le-ai lepădat. 

—- Asta-i cea mai strajnică năzbâtie, strigă Miss.. 
— Atâta spun, mi se adresă el mie, că n u m i place gus

tul tău pentru tovărăşia Peggottiei şi că vreau să'l laşi. Acum, 
Davide, mă pricepi, şi ştii care vor fi urmările nesupunere! 
tale. 

Ştiam bine, poate mai bine decât credea el. Intru cât o 
privea pe mama mă supuneam deplin. N u mă mai retrăgeam 
în camera mea. Nu mai căutam un refugiu lângă Peggotty. 
ci stăm mâhnit toată ziua în salon .oftând că nu mai vine 
noaptea, ca să mă culc. 

Câtă apăsare simţeam, în starea aceasta, vreme de cea
suri, fără să îndrăznesc să-mi mişc braţul, piciorul, ca să "nu-
audă Miss Murdstone şi să se plângă de neastâmprul meu, 
cum făcea la cel mai mic prilej. N u cutezam sâ'mi ridic ochii, 
căci înîâlneam o privire cârcotaşe, rău-voitoare, care găsea 
noi motive de plângeri împotrivă'mi! Ce plictiseală neîndu
rată să asculţi mereu tictacul ceasornicului şi să priveşti măr
gelele d-rei Murdstone, veşnic înşirându-se, întrebându-mă 
dacă se va mărita vre-odată şi cine va fi nenorocitul cu ase
menea soartă. In sfârşit, ce trist să n'ai alta de făcut decât 
să numeri ornamentele, dungile sobei şi să'ţi plimbi privirile 
pe tapete, de-a lungul pereţilor! 

Câte plimbări n'am făcut singur, singurel, pe vremea rea-
a iernei, pe căi înoroiate, ducând pretutindeni pe umerii mei, 
salonul cu d. şi d-ra Murdstone în el, povară grea, ce nu 
îndrăzneam s'o zgudui, greutate care îmi strivea inteligenţa 
şi mă tâmpea cu desăvârşire. 

Câte prânzuri luate în tăcere şi în strâmtoare, simţind 
veşnic că es fe acolo un tacâm de prisos, şi că acela e al meu: 
o poftă de mâncare de prisos a mea; un scaun: al meu; că 
este cineva de prisos şi că acela sânt eu! 



115 

Ce seri! când se aprindeau lumânările şi eram obligat 
să'mi văd singur de mine! N u îndrăzneam să citesc o carte 
v eselâ şi mă aplecam pe o aritmetică neghioabă. Tabelele 
greutăţilor şi măsurilor se schimbau, în capul meu, în cântece 
Pe aria „Vâsleşte, Brijania sau Ce vrei tristeţe cu, mine. Lec
ţiile nu voiau să se lase învăţate pe de rost; totul îmi intra 
pe o ureche, ca să'mi iasă pe cealaltă. 

Cum mai căscam, deşi mă ţineam din răsputeri! Cum 
tresăream, simţindu-mă cuprins de un somn nestăpânit! Cum 
n t i se răspundea observaţiilor, ce le făceam şi eu, câteodată 
Ce greu mi-era să fiu un zero, nimeni să nu mă bage 'n sea-
m â şi să stânjenesc tohiş pe toată lumea. Şi cu ce uşurare o 
auzeam pe d-ra Murdstone dându'mi ordin să plec la culcare, 
*a ora nouă, la prima bătaie! 

Cumplit de greu se scurse vacanţa, până în dimineaţa 
J ri care Miss strigă: „Ultima zi!" dându-mi ultimul ceai. 

Nu'mi părea rău că plec. Căzusem într'o stare de tâm
penie ,din care nu ieşeam, de cât la gândul că-1 voi reve
dea pe Sterforlh, deşi d. Creakle era la un pas de el. D. 
Barkis răsări iar la poartă şi Miss Murdstone repetă: 
"Claro" ! cu cel mai sever glas al ei, în clipa în care mama 
S e apleca spre mine, să'şi ia adio. 

L-am sărutat şi pe frăţiorul meu şi m'am simţit trist, trist, 
n u pentrucă 'i părăseam, căci prăpastia care exista între ma-
1 1 1 3 şi mine dăinuia mereu şi despărţirea avusese loc în fie-
C a r e 2 i şj( o r i şi c â t de dulce ar fi fost sărutarea mamei, fu 
^ a i ştearsă în amintirea mea, ca cele ce urmară după adio. 

Eram aşezat în cariolă, când am auzit-o chemându-mă. 
7* a n i uitat: mama era singură la poarta gradinei, ridicând 
l n braţe pruncul, ca să'l pot vedea. Era frig, dar vremea era 
Potolită. Nici un păr din capul ei, nici o cută a rochiei sale 
l l u se clintea, pe când ea mă privea ţintă, arătându-mi co-
P'lul. 

Aşa o pierdui, aşa o revăzui apoi, în vis, în pension, tâ-
c u t â şi veşnic lângă patul meu, privindu-mă ţintă şi ţinându'şi 
c°Pilul în braţe. * 
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CAPITOLUL IX 
Nu voi uita niciodată acea aniversare a 

naşterii mele. 

Trec peste întâmplările scurse la pensionul meu, până la 
aniversarea naşterei mele, care cădea în luna Martie. Mi-a-
mintesc numai că Steerforth era mai vrednic de admiraţ ie 
de cât oricând. Trebuia să plece din pension, la sfârşitul se
mestrului ,dacă nu mai de grabă, şi era mai iubit şi mai in
dependent decât todeauna, deci şi mai plăcut ochilor mei, dar 
nu mi aduc aminte de alte întâmplări. Amintirea cea mare, 
care pecetlueşte pentru mine epoca aceea le-a absorbit parcă 
pe toate celelalte, ca să vieţuiască ea singură în memoria 
mea. 

Mi-e oarecum greu să cred, că a fost un interval de doua 
luni dela întoarcerea mea în pens'on până la aniversarea 
mea. Sânt silit să cred, pentru că ştiu că aşa a fost; altmin
teri aşi fi convins că vacanţa şi aniversarea au venit una 
după alta, fără nici o distanţă între ele. 

Aşa de bine îmi aduc aminte cum era în ziua aceea! Văd 
ceaţa, care învălue toate lucrurile; zăresc chiciura din ar
bori; simt lipindu-mi-se pârul umed de obraji; văd lungul: 
şirag de pupitre în sala de studiu, unde ard câteva lumâ
nări, care luminează dimineaţa aceea pâcloasă. Văd nouraşiî 
de abur ai răsuflărei noastre şerpuind şi destrămându-se ÎB 
aerul rece, pe când ne suflăm în degete şi tropăim, ca să ne 
încălzim. 

Era după dejun, fusesem chemaţi din curte în clasă, 
când d. Sharp sosi şi zise: 

.,David Copperfield să se coboare în birou!" Mă aştep
tam Ia un coş cu merinde din partea Peggottiei şi faţa mi se 
lumină primind acea poruncă. Unii din camarazi îmi şoptiră 
să nu'i uit la împărţirea bunătăţilor, când m'am ridicat gră
bit dela locul meu. 

— Nu te zori atâta, David, rosti D. Sharp; ai timp, 
băiete, nu te pripi! Ar fi trebuit să fiu mirat de tonul com
pătimitor, cu care îmi vorbea, dacă mi-ar fi dat răgaz, dar 
abia mai târziu m'am gândit. Am coborît repede. L'am găsit 
acolo pe d. Creăkle stând la masă, cu bastonul şi gazeta 
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dinainte. D-na Creakle ţinea în mână o scrisoare deschisa. 
De coş de merinde nici vorbă. 

— Copperfield, grăi d-na Creakle, conducându-mă spre 
canapea şi aşezându-se lângă nv'ne; trebue să'ţi vorbesc; am» 
sa-ţi spun ceva, copilul meu. 

D. Creakle, pe care'l priveam, dădu din cap, fără să mă 
Privească şi'şi înghiţi un oflat, odată cu un mare dumicat de 
Pâine cu unt. 

— Eşti prea tânăr ca să ştii cum zilnic lumea se schim
bă, urmă d-na Creakle, şi cum cei care o locuesc, pier. D a r 
toţi trebue să învăţăm lucrul acesta, Davide; unii în tinereţe, 
alţii mai târziu, alţii toată viaţa. 

O privii cu încredere. 
— Când te-ai întors, aci, după vacanţă, zise d-na Crea

kle după un moment, i-aî lăsat pe toţi sănătoşi acasă? 
După o nouă tăcere urmă: ,,Maică-ta era bine?" 
Tremuram fără să ştiu de ce şi-o priveam fix, fără săi ! 

Pot răspunde. 
•— Pentrucă, zise ea, regret că trebue să'ţi spun, am a-

" a t azi dimineaţă că maică-ta e foarte bolnavă. 
O negură se ridică între d-na Creakle şi mine şi dânsa 

Pieri un moment pentru ochii mei. Apoi am simţit lăcrămi ar
zătoare curgându-mi de-alungul obrazului şi iar o văzui 
hmpede pe d-na Creakle. 

— E'n mare pericol! adaogă ea. 
înţelesesem. 
— A murit. 
Putea să numi mai spună; scosesem ţipetul de desnă-

a e jde al orfanului şi mă simţii singur pe lume. 
D-na Creakle fu plină de bunătate cu mine. Mă ţinu la 

dansa toată ziua şi mă lăsă singur numai câteva clipe. Am 
Plâns, apoi am adormit, ca să mă deştept şi să plâng iar. 
^-and nu mai pu'eam plânge, începeam să cuget şi povara, 
C e mă înăbuşă, apăsa şi mai grea pe sufletul meu, iar supă-
r a r e a mea ajungea o durere surdă, pe care nimic nu-o putea 
uŞura. 

Totuş gândurile mele erau încă nelămurite, nu intrau 
°_ nenorocirea ce mă copleşea, ci rătăceau în prejma ei. M â 

Sandeam j a c a g a n o a s t r a î n c n j s ă şj tăcută. Mă gândeam la 
taţiorul meu, care lâncezea de câtva timp, îmi spusese d-na 

r e akle, şi se credea că va muri şi el. Mă gândeam la moar-
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anântul tatii, de lângă casa noastră, şi o vedeam pe mama 
•culcată sub arborele acela, atât de bun cunoscut mie. M'am 
*«rcat pe un scaun, fiind singur, ca să'mi văd în oglindă o-

•chii roşii şj aerul de întristare. M'am întrebat, după câteva 
ceasuri, dacă lăcrămile mele, care conteniseră, vor reîncepe 
«ă curgă, când mă voi apropia de casă, căci aveau să mă 
-cheme la îmormântare, şi iar suferii, gândindu-mă la ceea 
-ce-am pierdut; căci simţeam, mi-amintesc, că aveam o dem
nitate de păstrat printre micii mei camarazi şi că însăş du
rerea mea îmi poruncia o ţinută, în legătură cu însemnătatea 
stărei mele. 

Dacă un copil a Tost vre-odată atins de o durere ade
vărată, apoi eu am fost acela. Şi totuşi mi-aduc aminte că 
'însemnătatea aceea îmi hărăzea oarecare mulţumire, când 
mă plimbam prin grădină, pe când tovarăşii mei erau în 
clasă. Când îi simţeam privindu-mă pe furiş pe fereastră, 

•ca o trufie se trezea în mine, călcam mai domol, cu aer de 
melancolie. Când trecu ora de clasă şi veniră toţi să'mi vor
bească, mă felicitam în cugetu'mî că nu sânt mândru cu ei 
şi că'i privesc pe toţi cu aceeaş bunăvoinţă de mai înainte. 

Aveam să plec a doua zi seara, nu cu diligenta, ci cu o 
trăsură de noapte, numită Fermiera şi destinată în deobşte 
celor dela ţară, care făceau călătorii scurte. N'am mai isto
risit nimic în seara aceea şi Traddles voi cu tot dinadinsul 
să'mi împrumute perna sa. Nu ştiu ce bine socotea el că'mi 
face cu asta, când şi eu aveam pernă. Dar atâta putea să'mi 
împrumute bietul băiat, şi o foae de hârtie plină de schelete, 
pe care mi-o dădu la plecare, ca să'mi treacă din sUpărare şi 
•să'mi ajute şi el Ia aducerea păcii în sufletul meu. 

Am părăsit pensionul a doua zi după amiază, fiind si
gur că nu mă voi reîntoarce niciodată. Călătoream foarte în
cet şi-am sosit la Yarmouth tocmai pela nouă sau zece dimi' 
neaţa. L-am căutat din ochi pe d. Barkis, dar nu-1 zării ş' 
văzui în locu'i un omuleţ gros, gâfâind, cu aer vesel, îmbră
cat în negru, cu panglicuţe la pantalonii săi scurţi, cu ciorapi 
negri şi cu pălărie lată'n borduri. înainta spre mine, la fe
reastra birjH, chemându-mă: 

— Domnule Copperfield? 
— Eu, domnule. 
— Vreai, tinere, să vii cu mine, mă rog? zise el deschi

zând uşiţa, — voi avea plăcerea să te duc acasă la d-ta. 
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l-am luat mâna, intrebându-mă cine să fie, şi-am ajuns 
la uşa unei prăvălii, intr'o uliţă strimtă. Pe firmă scria: O -
MER, Postăvar, croitor, negustor de nou aţi, furnizează a r 
ticole de doliu etc. 

Era o prăvălioară mică, înăbuşitoare. Odaia era plină: 
de vestminte de toate neamurile, gata sau numai bucăţi. U n a 
din ferestre era împodobită cu pălării de castor şi toci de d o 
liu -Am intrat într'o odăiţă de după prăvălie. Erau acolo trei 
' e t e , care lucrau la vestiminte de doliu. Pe masă se afla u n 
maldăr de stolă neagră, iar podeaua era acoperită de bucă
ţele tot negre. In cameră ardea un foc bun şi mirosea înăbu
şitor a crep cald. Mirosul ăsta nu'l cunoşteam încă; îl cunosc 
•nsă acum. 

Cele trei fete, foarte vesele şi foarte harnice, ridicară* 
fruntea, ca să mă privească, apoi îşi reluară lucrul. Coseau,. 
coseau, coseau. In acelaş timp se auzea, dintr'un atelier aşe
zat de cealaltă parte a curţii, o bătae regulată de ciocane în 
C a denţă: Rat-tat-tat, Rat-tat-tat ,fără nici o variaţie. 

-— Ei bine, glăsui călăuzul meu către una din fete, unde
z i ajuns, Mina? 

•— O! o să fiu gata la vreme, rosti ea vesel, fără să r i 
dice ochii. N'ai grije, tată. 

D- Omer îşi scoase pălăria cu borduri largi, se aşeză şi 
°"'â. Era aşa de gras, că fu silit să mai ofteze odată, ca să: 
Poate spune: 

•— Bine. 
— Tată, zise Mina, râzând, în curând te vei face cât un-

Purcel de mare. 
•—- Adevărat, dragă! Nu ştiu ce-o mai fi şi asta, răspunse-

e l Qânditor. Chiar aşa o să ajung. 
— Pentrucă şi trăeşti bine, zise Mina, şi nu'ţi faci sânge

rau. 
— Şi, de ce mi-aş face? Nu mi-ar folosi la nimic, dragă-
•— Nu, adevărat, răspunse fata. Sântem toţi destul d e 

V eseli aci, mulţumită Domnului, nu'i aşa, tată? 
-— Cred, dragă. Acum că m'am odihnit, să iau măsura 

a n ărului şcolar. Vreai să vii în magazin, domnule Copper-
tield? 

Am trecut înaintea d-lui Omer, care mă pofti şi după 
e mi arătă o bucată de postav: „extra-suprafin", îmi spuse eF 

?' Prea frumos pentru haine de doliu, de orice ocazie; polri-
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"vit pentru pierderea părinţilor mai ales". îmi luă măsura şi 
scrise într'un registru toate dimensiunile mele, în toate felu
rile. Tot notându'şi măsurile, îmi spuse să mă uit la mărfurile 
din magazin şi îmi arătă modele cele noi „abia ieşite" şi 
•altele mai vechi „abia trecute", cum zicea el. 

Şi la astfel de lucruri pierdem adesea bani mulţi, 
zise d. Omer. Dar modele sânt ca oamenii: pică nu se ştie 
cum, când şi pentru ce, şi trec, fără ca să poată ştie cineva: 
când, de ce şi cum. Tocmai ca viaţa, cu desăvârşire la fel. 

Eram prea trist ca să discut chestiunea aceasta, care, 
de altfel, era mai presus de mine, şi d. Omer mă readuse, 
respirând cam greu, în odaia unde lucra fiică-sa. 

Deschise apoi o uşe, care da pe o scăriţă, bună să'ţi rupi 
•gâtul pe ea şi strigă: 

— Aduceţi ceaiul, pâine şi unt! Acestea se iviră pe o 
tavă, după câteva clipe numai, în care mă gândeam, ascul
tând fâşii'.ui acului în odae şi sunetul ciocanelor din curtea 
vecină. Ceaiul mi-era destinat mie. 

— T e cunosc de foarte mult timp, micul meu prieten, 
zise d. Omer, după ce mă cercetase câteva momente, în care 
timp nu prea atinsesem dejunul din faţa mea. Vestmintele 
de doliu îmi tăiau pofta.. Te cunosc de mult. 

— Adevărat, domnule ? 
— De când te-ai născut. Pot spune că din 'nain fea epo-

cei aceleia. Pe tatăl dumitale l-am cunoscut înaintea dumi-
tale. Avea cinci picioare şi nouă degete lungime, iar mor
mântul său are douăzeci şi cinci. 

— Rat-ta-tat! rat-ta-fat! rat-ta-tai! răsună din vecini. 
— Mormântul său are douăzeci şi cinci — nici un de-

•get mai puţin, glumi d. Omer. Nu ştiu, ci sau ea îl porun
cise. 

— Dar ceva despre frăţiorul meu, nu ştii, d-le? între
bai. 

D. Omer scutură d'n cap. 
— Rat-fa-tat! rat-ta-tat! rat-ta-tait! 
— Este în braţele maică-si, zise el. 
— O! micuţul a murit? 
— Nu te mâhni mai mult de cât se cuvine, grăi d. O-

mer. Da, copilul e mort. 
Toate rănile mele se deschiseră, la vestea aceasta. Pâ-

xăsii mâncarea, abia gustată şi voiam să'mi razăm capul d e 
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° altă masă, pusă într'un unghiu al odăiţei. Mina ridică grab
nic hainele de doliu, de pe masa aceia, de teamă că le voi 
Păta cu lacrămi. 

Fata era frumoasă şi părea bună. Blajin îmi ridică părul, 
ce mi cădea pe ochi, dar ea era prea veselă că'şi isprăvise 
'Ucrul şi fusese gata la timp. iar eu!... 

Cântecul ciocanelor se opri şi un tânăr, ca de casă bună, 
s t răbătu curtea, ca să intre în odaia în care eram noi. El avea 
u n ciocan în mână şi'i era gura plină de cue, pe care fu ne-
v ° i t să le scoată, ca să poată vorbi. 

— Ei, .ce ai (acut, Joram? întrebă d. Omer. 
— E gata tot, am sfârşit, domnule. 
Mina-se înroşi un pic şi celelalte două fete se priviră 

2âmbind. 
— Cum! ai lucrat şi aseară, la lumânare, pe când eram 

' a club? Nu cumva? zise d-1 Omer, închizând isteţ dintr'un 
ochi. 

•— Da, glăsui Joram. Cum d-ta ne-ai spus că pu'eam 
t a c e o mică plimbare, dacă sfârşim lucrul, Mina şi eu., cu 
d-ta... 

—• O, credeam că mă lăsaţi pe mine de-oparte cu to-
l u l zise d. Omer, râzând aşa de tare, că începu să tuşească. 

— Pentrucă aţi spus aşa, urmă tânărul, mi-am dat toată 
uinţa. Vreţi să vă daţi părerea şi d-voastră? 

-— Da, zise d. Omer ridicându-se. Dragă băete, se în-
°arse el către mine, ai vrea să vezi... 

•— Nu, tată, îl întrerupse Mina. 
— Credeam că poa'e să'i placă, grăi d. Omer. Dar 

Poate că ai dreptate. Nu pot spune, cum de am ghicit că ei 
e duceau să se uite la sicriul dragei, scumpei mele mame. 

u auzisem niciodată bătaia ciocanului în scândurile cosciu
gului nu cred să fi văzut vre-odată cum se face, un sicriu, 

a r eram sigur că la el se lucra, auzind sgomoţ de ciocane 
> când tânărul intrase, înţelesesem la ce lucrase el. 

Lucrul sfârşit, cele două fete, al căror nume nu-1 auzi-
«i, se periară de aţişoarele de pe rochii şi intrară în pră-

l eJ c a s a orânduiască şi să aştepte clienţi. Mina rămăsese 
sa împacheteze lucrul făcut şi să pună tot în două coşuri 

• Era cufundată în ocupaţia aceasta, îngenunchiată şi 
tand încet o arie veselă. Joram, iubitul ei, lucrul era lim-
e- intră în yârful picioarelor, îi fură o sărutare, pe când 
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e a era ocupată, fârâ să'i pese că sânt şi eu acolo. Ii spuse 
•că tatăl ei s'a dus să aducă trăsura şi că el se grăbeşte să 
i ie gaiţa repede. Plecă. Ea puse degetarul şi foarfecele în bu
zunar, îşi înfipse cu grije un ac cu aţă neagră în pieptul 
corsajului, îşi potrivi mantila şi pălăria cu cea mai mare grije, 
privindu-se într'o oglindită, de după uşă; oglindă în care îi 
.zăream capul mulţumit. 

Observam totul dn colţul de masă la care mă aşezasem, 
<cu capul pus pe o mână, gândindu-mă la felurite lucruri. 
Trăsura sosi degrabă la uşă: fură puse mai întâi coşurile, 
apoi eu, tovarăşii mei urmară. După cât îmi aduc aminte, e-
xam într'un fel de cariolă, aducând puţin cu camioanele cu 
•care se transportă piane; era vopsită într'o culoare închisă şi 
era trasă de un cal negru, cu coadă lungă. Era loc, berechet, 
în ea pentru noi toţi. 

Nu ştiu dacă am simţit vre-odată (poate am mai multă 
experienţă acum) un sentiment mai straniu, ca cel simţit a-
tunci, văzându'i aşa de fericiţi că se plimbă cu trăsura, inşi 
plecaţi dela lucrări ca acelea. Nu mă supărau; mi-era oleacă 
d e frică; mi se părea că ei sânt făpturi cu altă fire, de cât 
mine. Erau foarte veseli. Bătrânul sta pe capră şi conducea. 
Tinerii stăteau înapoia lui, şi când el le vorbea, ei se plecau 
amândoi înainte, fiecare spre câte unul din obrajii lui bu-
•călaţi, având aerul, că sânt cu totul ai lui, făţarnicii! Ar fi 
voit să'mi vorbească şi mie, dar eu rămâneam la locul meu, 
plictisit de linguşirea şi turburat de veselia lor, care nu era 
totuş aşa de sgomotoasă, uimit aproape, că nu'i pedepseşte 
Dumnezeu pentru asprimea inîmei lor. 

Când s'au oprit, ca să dea ovăz calului, băură, mân' 
•cară şi se veseliră, dar eu nu putui atinge nimic şi ajunai 
cu desăvârşire. Aproape de casă, m'am coborît pe dinapoia 
trăsurei, cât putui de repede, ca să nu mă aflu în asemenea 
tovărăşie în faţa ferestrelor solemne, închise de sus până jos, 
care păreau că mă privesc, fără să mă vadă, ca ochii unor 
orbi, odinioară strălucitori, acuma stinşi. O! aş fi putut să mâ 
scutesc, la Salem-House, de întrebarea, dacă voi mai avea 
lăcrămi la întoarcerea acasă: mi-a fost destul să văd fereastra 
odăii mamei şi alături de ea aceea, care în timpuri mai bune 
a fost a camerei mele ! 

M'am găsit în braţele Peggottiei, înainte de a sosi l a 

uşe şi ea mă duse în casă. Durerea ei izbucni, cum mă văzu. 

1 



123 

dar şi-o înfrâna îndată şi se porni a'mi vorbi în şoaptă, pă
şind încet, ca şi cum se temea să n'o supere pe moartă. Aflat 
că nu se mai culcase de multă vreme. Veghea încă, în toate 
nopţile. „Cât mai este pe pământ trupul scumpei mele, zicea 
ea, eu nu pot să-o părăsesc!" 

D. Murdstone nu se uită la mine, când am intrat în sa
lon. El sta lângă foc, plângea tăcut şi cugeta cu răgaz, în fo
toliu. Miss Murdstone scria la pupitrul ei, care era numai 
scrisori şi hârtii. Ea îmi dădu vârful degetelor ei, şi mă î n 
trebă îngheţat, dacă mi se luase măsura de haine. 

— Da. 
—- Cămăşile, le-ai adus? 
— Da, d-ră, toate sânt cu mine. 
Asta fu toată mângâierea ce mi-o dărui hotărârea ei-

Sânt sigur că ea găsea o mare plăcere, în asemenea împre
jurare, întru a desfăşura ceea ce ea numea: prezenţă de spi
rit, curaj, tărie de suflet, bun simţ şi tot drăcescul catalog 
al însuşirilor ei nesuferite. Ea era tare mândră de talentu'i 
în afaceri, şi îl dovedea acum, reducând totul la o chestie 
de condei şi cerneală. Nimic n'o atingea. îşi petrecu tot res
tul zilei aceleia şi zilele următoare, înaintea aceîuiaş pupi
tru, fără să arate vre-o emoţie, scriind mereu, cu o peniţă 
foarte tare, vorbind cu toată lumea cu acelaş ton neturburat, 
fără ca un muşchi de pe faţă sa să se fi îmblânzit o clipă, 
fără ca un atom din găteala ei să fi suferit cea mai mică 
schimbare. 

Frate-său lua uneori câte o carte, dar niciodată nu'l ve
deam citind. Deschidea volumul şi se uita aşa ca şi când ar 
fi citit, dar rămânea câte-o oră întreagă fără să întoarcă 
f°aia. Aşeza apoi cartea la loc şi umbla în coace şi 'ncolo 
Prin odae. Eu stăm pe scaun ceasuri întregi, şi numărându'i 
Paşii. Vorbea foarte rar soră-si şi mie nu-'mi spunea o vorbă. 
Curmai el n'avea odihnă, ca şi ceasornicele, — în repaosuf 
solemn al casei. 

Pe Peggofty abia o văzui în zilele din naintea îmormân-
^re i . Numai urcând şi scoborând scara, o găseam veşnic 
'ângă odaia în care odihnea mama şi copilul ei, iar seara 
V e n e a la mine şi sta lângă patu'mi, până ce adormeam. O 
^ sau două, înaintea funeraliilor, aşa cred, căci simt că con
fund zilele acelei triste epoci, în care nimic nu ştirbea mono
tonia durerei mele, Peggotty mă duse în odaia mamii. Mi-
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•aduc aminte doar că, sub un linţoliu alb, pe un pat acoperit 
•cu pânze curate şi proaspete, mi s'a părut că văd dormind 
întrupată însâş tăcerea care domnea în casă. Iar când Peg-
.gotty voi să ridice uşor linţoliul, arh strigat: „O! nu, nu! şi 
inam ţinut mâna. 

Dacă îngroparea ar fi avut loc ieri, încă nu mi-ar fi 
mai vie în amintire. înfăţişarea salonului, în momentul în 
care am intrat eu, strălucirea focului, vinul care sclipea în 
carafe, forma paharele şi a farfuriilor, mirosul prăjiturilor, 
odoarea rochiei d-rei Murdstone şi hainele noastre cernite, 
— văd, simt totul. Domnul Chilip e acolea şi vine să'mi vor
bească. 

— D. David ce mai face? mă întreabă el cu bunătate. 
Nu pu'eam să'i răspund ,,Bine". Ii dădui mâna şi el o 

reţinu. 
— Haide! zise d. Chilip cu un surâs dulce şi cu lacrămi 

în ochi, iată cum cresc micii noştri prieteni. In curând nu'i 
mai putem recunoaşte, se adresă el d-rei Murdstone, care 
nu răspunse nimic. 

— Progrese mari, doamnă? zise d. Chilip. 
Miss Murdstone nu răspunde decât cu un rece salut, 

încruntând sprincenele. D. Chilip, fâstâcit oleacă, se aşează 
într'un ungher, fără cuvânt şi mă ia cu dânsul. 

OBserv faptul acesta, pentrucă observ tot, dar fără cel 
mai mic interes pentru cea ce se întâmplă, de când m'am 
întors acasă. Clopotele se pornesc a bate şi d. Omer vine cu 
încă un domn pentru ultimele pregătiri. Peggotty îmi poves
tise odată că poftiţii la înmormântarea tatii se adunaseră tot 
în odaia aceasta, ca să-1 poarte la groapă. 

Sânt de faţă d. Murds'one, vecinul nostru d. Grayper, 
•d. Chilip şi eu. Când ieşim din casă, cioclii sânt în grădină, 
•cu sicriul pe umere, şi merg înainte-ne de-alungul potecii, 
sub ulmi. Ies pe poartă, intră în cimitir, unde am auzit de 
atâtea ori cântec de păsări, vara. 

împresurăm mormântul. Ziua mi se părea deosebită de zi
lele celelalte. Mi se păru că cerul nu are aceiaş culoare, că 
e mai posac. S'a statornicit tăcerea solemnă, ce-am adus-o 
din casă, de odată cu sicriul, pe când s făm în picioare, drept, 
descoperiţi. «Aud răsunând glasul preotului, limpede: ..Eu 
sânt învierea şi viaţa, zis-a Domnul. Apoi aud suspine ş1 

văd, puţin mai la oparte, în mulţimea curioşilor, pe acea bună 
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Ş1 credincioasă servitoare, care e tot ce iubesc pe pământ şi 
căreia, sânt sigur, în inima mea de copil, că Domnul îi va 
2*ce într'o zi' ,,Sânt mulţumit!" 

Sânt multe chipuri cunoscute, chipuri văzute la biserică, 
-Pe când mă uitam de jur împrejuru'mi, chipuri de inşi cari o 
Cunoscuseră pe mama de pe când venise în sat, în toată stră
lucirea itinereţei sale. Nu mă uit la ele, nu mă gândesc de 
^ t la nenorocirea mea, şi văd totuş şi recunosc totuş pe 
'oată lumea, chiar pe Mina stând în fund, aruncând ochiade 
°9odnicului ei, care se află lângă mine. 

S'a sfârşit, a fost aruncat pământul în groapă şi noi re-
uâm drumul spre casa înaltă înaintea noastră. Casa e tot 

^umoasă, nu s'a schimbat cu nimic, dar ea este aşa de le-
$ a t ă în cugetul meu cu amintirile copilăriei, cu tot ce nu mai 
e s t e , că suferinţa mea de până acum nu e nimic, pe lângă a-
^ e a ce-o simt la vederea ei. Sânt îndrumat însă mereu în
a i n t e . D. Chilip îmi vorbeşte şi când sosim acasă, îmi dă 

a beau un pahar cu apă, apoi eu îi cer îngăduirea să mă 
r c în odaia mea şi el îşi ia adio, cu o blândeţe de femee. 

Regret că toate acestea sânt pentru mine o întâmplare 
e ieri. Fapte mai proaspete mi-au scăpat, ca să plutească 

P r e ţărmul unde se adună, ca să reapară într'o zi, tot ceea 
e a fost uitat; dar acea zi din viaţa mea o văd înainte'mi, 
a ° stâncă înălţată ţâşnind din Ocean. 

Ştiam bine că Peggotty va veni în camera mea. Repao-
\ ' din ziua aceea aducea cu al Duminicii şi ne era amân-

r °ra necesar. Ea se aşeză alături de mine, pe pătucul meu, 
• n u ndu'mi mâna în mâinele ei :acum mi-o săruta duios, a-

*& rai-o desmierda, cum făcea probabil cu frăţiorul meu, 
'mi povesti, în graiul ei, tot ce aveai să'mi spună asupra 

e I°r petrecute. 
p "De multă vreme nu mai era sănătoasă, zicea Peggotty. 

a chinuită în suflet, nu era de loc fericită. Când a născut 
jP'lul, am crezut mai întâi că se întremează, dar ea tot mai 

Pândă se făcea. Până nu născuse, îî plăcea să stea sin-
9

 a> Şi plângea atunci. După ce l'a avut pe băiat, îi cânta 
pj de duios, că mi s'a părut odată, ascultând-'o, că o voce 

eŞte în văzduh, care se tot urcă spre cer. 
jjr* "Se făcuse şi mai sfioasă şi se speria uşor. O vorbă as-

° izbea ca o măciucă, dar trebue să spun că faţă. de 
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mine a rămas neschimbată. Dulcea mea niciodată nu s a 
schimbat pentru bătrâna ei Peggotty! 

Aci Peggotty se opri şi'mi mângâie mâna blajin, câteva 
clipe. 

„Ultima dată când am văzut-o ca odinioară, a fost î*1 

seara venirei d-tale, dragul meu copil. In ziua când ai pte' 
cat, mi-a spus: „Nu-o să-1 mai văd pe băeţelul meu drag-
Nu ştiu cine'mi spune, şi cred că aşa este". 

„Făcea tot ce putea, ca să pară în putere şi, de mul t e 

ori, când o certau pentru sburdălniciai şi pentru caracter^' 
său nepăsător, se făcea că şi ea crede că e sburdalnică f| 
nepăsătoare, cum nu mai era de mult. Nu i-a spus nicioda^ 
soţului ei, ce mi-a spus mie; îi era teamă sâ vorbească cuiv3* 
Totuş, într'o seară, cu vre-o opt zile înainte de-a muri, i'* 
spus lui: 

„Dragă, cred că o să mor". Mi-e sufletul liniştit acui*1, 

Peggotty, mi-a spus ea în seara acea, pe când o culcam. ~ 
să se deprindă, încet, încet, cu ideia asta, bietul om, şi-apP1 

va fi un lucru trecut. Sânt foarte obosită. Dacă e somn u ' 
cel care mă cuprinde, stai lângă mine, nu mă părăsi! D u * ' 
nezeu să-1 apere şi să-1 păzească pe bietul meu copil fâ f 3 

tată!" 
N a m părăsit-o de atunci, urmă Peggotty. Le vorb e 

des ăstora de jos, — căci îi iubea' ea nu putea vieţui fâ f a 

să'i iubească pe cei din jurul său, dar când ei o părăseau, s , 
întorcea cu faţa spre mine, căci nu găsea odihnă decât lân03 

Peggotty, şi totdeauna aşa adormea. 
„In cea din urmă noapte, seara, m'a sărutat şi mi-a spu5', 

„Dacă şi micuţul meu moare, te rog, Peggotty, să mi-1 Pu-
în braţe şi să ne îngroapă împreună (aşa s'a şi făcut, ca 
pruncul n'a trăit de cât o zi după dânsa). Şi David să ne P 
treacă la locul de tihnă, a zis ea, şi să'i spui mereU c„ 
maică-sa, pe patul de moarte, de mii de ori 1-a blagoslovi ' 

încă o tăcere urmă cuvintelor acestora şi Peggotty * 
mângâia mereu: . 

„Era târziu noaptea, rosti Peggotty, când mi-a ceru' 
băut şi, după ce bău, cu ce dulce zâmbet mi-a zâmbit, & 
mana şi scumpa! 

„Ziua se ivea, soarele se ridică. îmi spuse că d. '̂ . 
perfield a fost totdeauna bun şi iertător cu dânsa, că .. 
blajin şi răbdător şi că dese ori îi spunea, când ea se îu f l 
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•de sineşi, că o inimă iubitoare preţueşte mai mult decât toată 
înţelepciunea lumii şi că ea îl făcea fericit! „Peggotty, scumpa 
Jnea, spuse ea>, apropie-te de mine (era foarte slabă), pu-
ne'ţi braţul sub gâtul meu şi întoarce-mă spre tine: faţa ta 
•se depărtează de mine şi vreau să-o văd. Am făcut ce'mi ce
ruse şi, venise vremea, Davide, venise vremea de care îţi 
vorbisem odată: şi-a pus sărmanul cap pe braţul bătrânei, 
Proastei şi mâhnitei Peggotty, şi a murit ca un copil care a-
doarme. 

Aşa sfârşi povestea Peggottiei. Din clipa în care aflai 
cum a murit mama, amintirea ce mi-o lăsase de curând, pieri 
din mintea mea. Din momentul acela n'am mai văzut-o alt
fel, decât ca în copilăria mea, ca pe vremea când îşi făcea 
cârlionţi, învârtindu'şi părul ei frumos pe degete, ca pe când 
Juca seara cu mine prin salon. Poves'ea Peggottiei, în loc 

S a mi amintească ultimile timpuri ale vieţii mamii, îmi stator
nici în minte întâia ei icoană. E foarte ciudat, dar aşa este. 
" r n moarte, ea îşi reluase — pentru mine — sborul către tih-
^tiai ei tinereţe, tot restul se ştersese. 

Mama care dormea în mormântu'i, era mama din copi-
*aria mea. Iar mica făptură care odihnea pe vecie în braţele 
î a l e , eram eu, cel de odinioară strâns pentru totdeauna la sâ-
«ul ei. 

CAPITOLUL X 
**a început nu se ocupă nimeni de mine; apoi 

mi se găseşte întrebuinţare. 

Primul act de autoritate al d-rei Murdstone, după ce ziua 
°iernnă trecuse şi i se dase drumul luminei să pă'rundă în 
a s ă . a fost să-o vestească pe Peggotty că trebue să pără-
e a scă, într'o lună, casa. Oricât de nesuferită i-ar fi fost Peg-

yottiej slujba la ei, i-ar fi slujit din dragoste pentru mine, mai 
9rabă decât să intre în cea mai bună casă de pe lume. Vă-
ndu-se însă isgonită, îmi spuse că va trebui să ne despăr-

' fll» Şi ne-am jelit amândoi, în toată sinceritatea. 
Cât despre mine şi despre viitorul ce mi se hărăzea, 

Pnnsesem nici un cuvânt, nu vedeam luându-se nici o ho-



128 

târâre. îmi vine să cred că ar fi dorit să se scape de mine, 
ca de Peggotty, cu plata pe o lună. Mi-am luat într'o seara 
inima 'n dinţi, ca să-o întreb pe Miss Murdstone, când aveam 
să plec înapoi la pension. Dar ea îmi răspunse uscat, că i se 
pare că niciodată. Atâta tot. Eram foarte îngrijat, neştiind 
ce se face cu mine. Peggotty era şi ea tot atât de îngrijo
rată; dar nici ea, nici eu nu primeam nici o înştiinţare î11 

această privinţă. 
O schimbare se făcuse; nu mai aveam necazurile de o* 

dinioară: dacă aş fi fost în stare să mă gândesc serios, m'aŞ 
fi îngrijorat. Iată despre ce e vorba: constrângerea la car? 
eram osândit, pierise. Nu mai ţinea nimeni să s'au neclintit 
în salon. Ba, Miss Murdstone îmi făceai semn, încruntându-se' 
când eu mă aşezam, să mă depărtez un moment. Nu mai erau1 

oprit a sta în tovărăşia Peggottiei. Nimănui nu'i trecea prii1 

minte să întrebe de mine, să mă cheme, dacă nu eram p e 

lângă d. Murdstone. Spăi'mân'at mă gândeam la început că 
iar ar voi să se ocupe de educaţia mea, el sau chiar Mis s; 
Dar am priceput curând, că temerile mele sânt fără temei ş1 

că voi fi părăsit şi numai atât. 
Nu cred ca descoperirea asta să mă fi supărat atunc' : 

eram aşa de năucit de pierderea mamei şi drept urmare era^ 
nepăsător la tot ce se petrecea. Mi-aduc aminte că mă gâ*1' 
deam când şi când, dacă este cu putinţă să nu mai învăţ A1' 
mic, să nu'mi mai poarte nimeni de grijă. Să ajung adecă, ^ 
biet om, sortit să'şi petreacă viaţa sa netrebnică hoinării^ 
prin sat. Mi-aduc aminte că mă întrebasem de n'ar fi i» a r 

cuminte şi dacă n'aş înlătura nenorocirea lesne de prevăzut 
plecând, ca un erou de roman, ca să'mi caut norocul p 1 " 1 

lume. Dar acestea erau numai vedenii trecătoare, visuri c U 

ochii treji, umbre chinezeşti care'şi desemnau un morne11 

forma pe pereţii odăii mele, ca să piară îndată şi să nu l a S 

decât goliciunea zidului. 
— Peggotty, zisei într'o seară, pe gânduri, încălz"1 ' 

du'mi mâinele la focul din bucătărie, d. Murdstone mă iubeş 
acum şi mai puţin. Nici înainte nu mă iubea, dar acum a 

vrea să nu mă mai vadă, dacă s'ar putea. , , 
— Poate unde e supărat, zise Peggotty, trecându -

mâna prin părul meu. 
— Supărat sânt şi eu. Dacă aş crede că vine numai o1 

asta, nu m'aş gândi. Dar nu, nu'i asta. 
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— De unde ştii? întrebă Peggotty, după un răstimp 
de tăcere. 

— O ! supărarea lui, nu seamănă cu a mea. Iată .acum, 
el e trist, stând lângă foc cu d-ra Murdstone; dar când 
a ş intra eu, s'ar... 

—• Ce? întrebă Peggotty. 
—- S'ar mânia! şi imitai fără să vreau încruntarea sprin

tenelor sale. Dacă n'ar fi decât trist, nu s'ar uita la mine cum 
se uită. Şi eu sânt trist, dar tristeţea mea mă îndeamnă mai 
e*Ies la bunăvoinţă. 

Peggotty tăcu un răstimp şi eu îmi încălzii mâinele fără 
s â mai adaog o vorbă. 

— Davide ,rosti ea în sfârşit. 
— Da, Peggotty. 
— Am încercat, dragul meu, am încercat în toate chi

purile cunoscute şi necunoscute, să găsesc o slujbă aici, la 
Elunderstone; dar n a m găsit nimic ca pentru mine ! 

— Şi ce socoteşti să faci, Peggotty? zisei eu, mâhnit. 
Unde'ţi vei căuta norocul? 

— Cred că voi fi silită să trăesc la Yarmouth. 
— De te-ai duce mai departe, mă înveselii eu, te-aş 

Pierde cu desăvârşire, dar acolo cel puţin voi veni une ori 
s â te văd, Peggotty dragă. Nu'i chiar la capătul lumii, nu'i 
aşa? 

— Din potrivă. Cu voia Domnului, rosti Peggotty cu 
l n a r e însufleţire, cât vei fi aici, dragă, voi veni să te văd în 
toate săptămânile: odată pe săptămână, cât voi t r ă i ! 

Făgăduiala aceasta mă uşura de o mare grije, dar Peg-
9°tty vorbi mai departe: 

•— M ă duc mai întâi la frate-meu, pricepi, Davide. Ca 
S a stau vre-o cincisprezece zile, să mă limpezesc, să mă în-

r e mez un pic. Acum, mă gândeam că, ăştia ne având nici o 
r e a b ă cu d-ta aici, ar putea să te lase să vii cu mine. 

Dacă se putea în momentul acela să'mi facă ceva plă-
e r e . când puteam sâ mă laud aşa de puţin cu cei din jurul 

^ e u , afară de Peggotty, atunci acel ceva era planul ăsta de 
alătorie. Ideea revederei feţelor cinstite, luminate de un 
ambet de plăcere că mă văd; ideea de a regăsi tihna de 
v

uminică dimineaţa, sunetul clopotelor, sgomotul pietrelor 
a 2ând în apă; ideea de a vedea corăbiile abia năzărite în 
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ceaţă, de a Hoinări pe plaje cu Emilia povestindu'i necazurile 
şi a le uitai căutând pietricele şi scoici pe ţărm; toate acestea 
aduceau linişte în inima mea! Dar liniştea aceasta fu turbu
rată de o îndoială, dacă Miss Murdstone avea sau nu să'şi 
deai îngăduirea, grije care fu curând risipită, căci seara, când 
ea veni să dea o raită pe la cămară, Peggotty îi puse între
barea, cu o îndrăzneală uimitoare. 

— Are să-şi piardă vremea acolo, rosti Miss, privind 
intr'un borcan cu castraveciori, iar lenea! este muma tutu
ror relelor. Dar el nu-i făcut să facă ceva, nici aci, nici în altă 
parte — asta e părerea mea. 

Peggotty era gata sâ'i răspundă dârz, dar se înfrâna, din 
dragoste pentru mine şi tăcu. 

— Hm! făcu Miss, uitându-se mereu la castraveciori, 
astea sânt fleacuri. La alt lucru foarte însemnat, mă gândesc 
eu: apoi frate-meu nu trebue să fie nici stânjenit, nici con
trariat. Socotesc aşa dar, că aş face bine să zic: da. 

I-am mulţumit, fără să'mi arăt bucuria, de teamă să 
nu'şi retragă consimţământul. Şi-am văzut îndată cât am fos ! 

de cuminte, întâlnind privirea ce mi-o aruncă pe de-asupr a 

borcanului. Parcă toată acreala oţetului trecuse în ochii e' 
negri. îngăduirea însă îmi fusese dată şi nu'mi fu retrasă şi-
la sfârşitul lunii acordate Peggottiei, eram amândoi gata dz 

ducă. 
D. Barkis intră în casă în căutarea bagajelor. Nu in' 

trase niciodată în grădină, acum intră şi în casă. Luând p e 

umăr lada cea mare, ca să-o ducă, mă privi pe furiş voind 
parcă să spună ceva, atât cât putea să spună vreodată chi' 
pul d-lui Barkis. 

Peggotty, fireşte, era cam tristă că părăseşte o casă, *n 

care slujise atâţia ani, unde prinsese a iubi două făpturi, câ 
nu se poate mai mult, pe mama şi pe mine. Din zori, ea das e 

o raită pe la cimitir şi apoi se urcase în cariolă, cu batista *a 

ochi. 
Cât timp stase aşa,, d. Barkis nu dădu nici cel mai &iC 

semn de viaţă. Şezuse pe capră, neclintit ca totdeauna, cf4 

un manechin. Dar, după ce ea începu să privească în j u r 0 , 
şi să'mi vorbească, el dădu dm cap şi râse de mai multe °r1, 

nu ştiu de ce şi de cine. 
— Frumoasă zi, d-le Barkis! zisei eu, din politeţe. 
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—- Nu'i locmai urâtă, grăi d. Barkis, el care era în de 
obşte puţin la cuvinte şi se temea de greşuri. 

— Peggotty e foarte bine acum, d-le Barkis, făcui eu 
ca s ă i plac. 

— Da/ glăsui d. Barkis. 
După ce cugetă câtva, el îi aruncă o privire şireată şi'i 

vorbi: 
— Eşti bine de tot? 
Peggotty se porni pe râs şi răspunse: da. 
— De tot bine? Eşti sigură? mormăi d. Barkis, apro-

pi'ndu-se de ea încet, încet ş1 lovind-o uşor cu cotul. Eşti 
sigura? Bine de tot? Şi, eşti sigură? Şi la fiecare întrebare d. 
Barkis da iar cu cotul, se apropia de ea, aşa că, în cele din 
urmă, eram toţi grămadă în colţul din stânga al cariolei, şi 
eu eram aşa de înghesuit, că nu mai puteam răsufla. 

Peggotty atrăgându'i atenţia asupra suferinţelor mele, 
d. Barkis îmi făcu îndată oleacă de loc şi se depărta, încet, 
încet. Eu aflasem insă acum, că apropierile acestea nesu
ferite, el le credea cel mai bun mijloc de a'şi spune limpede, 
plăcut şi lesne dorul inimii, fără să fie nevoit să îndruge multe 
Şi mărunte. Omul fu multă vreme voios. Peste un moment 
se întoarse iarăş către Peggotty şi începu din nou: „Eşti 
bine? eşti sigură? şi iar se îmbulzi în noi, de mă înăbuşi a-
Proape. Curând după asta, făcu la fel. îmi luai atunci hotă
rârea de-a mă ridica de cum va începe să se îmbulzească 
i a r , şi sa stau în picioare, sub cuvânt că admir priveliştea. Şi 
isbutii. 

Fu aşa de politicos, ca să oprească înaintea unui han. 
a nume ca să ne cinstească cu bere şi cu friptură de berbec, 
" e când Peggotty bea, el iar fu apucat de aplecarea sa spre 
strengărie, iar dânsa era cât pe-aci să se înece. Apropiin-
"U-ne însă de sfârşitul călătoriei, omul era prea ocupat, ca 
S a se mai gândească la gesturi galante, şi intrând în Yar
mouth prea eram sguduiţi, socotesc, ca să mai fie răgaz pen-
l r u altceva. 

D. Peggotty şi Ham ne aşteptau în locul cel de demult. 
^ e primiră, pe Peggotty şi pe mine cât se poate de drăgâs-

0 s şi dădură mâna eu d. Barkis. Acesta, cu pălăria pe ceafă, 
S u râdea cu un aer nehotărît, dela care parcă 'i se molipseau 
S l Picioarele, căci socotesc că şi ele tremurau oleacă. D. Peg-
9oty Jug u n u l din bagajele soră-si, Ham altul şi era să'i ur-
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mez, când d. Barkis îmi făcu tainic semn, să viu cu dânsul 
sub o boltă. 

— Merge bine, mormăi d. Barkis. 
M ă uitai în faţa lui, zicând „Ah!" cu un aer pe care 

voiam să'l fac foarte adânc. 
— Lucrul n'a rămas pe loc, zise d. Barkis, dând din 

cap, destăinuitor; merge bine de tot. 
Eu răspunsei iar: „Ah!" 
— Ştii cine vrea bucuros, grăi birjarul. Barkis vrea, 

numai e l ! ,i , 
Dădui din cap că ştiu. 9 

— Acum e bine, mulţumită d-tale. Merge treaba; îmi 
eşti prieten ! şi'mi strânse mâna. 

In silinţa sa de a mă lămuri cât se poate mai limpede, 
d. Barkis aşa de nemai pomenit de tainic devenise, că aşi fi 
putut să'l privesc o oră, fără să pot afla ceva de pe faţa 
sa, ca de pe cadranul unui ceasornic oprit, — dar Peggotty 
mă strigă. Mergând împreună ea mă întrebă ce'mi spusese el. 
I-am răspuns că el îmi spusese: „Toate merg bine". 

— îndrăzneţ mai e ! zise Peggotty, dar ce'mi p a s ă ! 
Davide, copilul meu, ce-ai zice tu să mă gândesc eu la mări
tiş ? 

— Dar... cred că m'ai iubi, ca şi acum, răspunsei eu, 
după o scurtă cugetare. 

Spre uimirea trecătorilor şi a rudelor ei care mergeau 
înaintea noastră, inimoasa femee se opri în cale, mă sărută, 
asigurându-mă că dragostea ei pentru mine va fi în veci a-
ceeaş. 

— Ei, ce-^ai spune, dragă ? urmă ea, după îmbrăţişare 
şi porniţi iarăş la drum. 

-— Dacă ai avea de gând să te măriţi... cu d. Barkis ? 
— Da. 
—*»Cred că ar fi bine; pentrucă, vezi Peggotty, ai avea 

şi căruţa şi calul ca să vii să mă vezi, şi ai veni sigur şi fără 
cheltuială. 

— Are minte băiatul meu d r a g ! strigă Peggotty. A ş a 

mă gândesc şi eu de o lună încheiată. Da, dragă, cred că a? 
fi mai slobodă, că aş munci mai cu inimă la mine, decât l a 

alţii. Nu cred că aş mai putea sluji la streini. Şi apoi aş *' 
aproape de mormântul scumpei mele, grăi Peggotty pe gâfl' 
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^uri şi aş putea s ă i văd oricând. Iar când oi muri, are să 
•flă îngroape aproape de dânsa, de iubita mea! 

Tăcurăm amândoi mult după cuvintele acestea. Apoi ea 
zise: 

•— Dar nu m'aş 'mai gândi de loc la toate astea, dacă 
*u, Davide, ai avea ceva împotrivă; chiar dacă strigările s'ar 
*> făcut de treizeci şi trei de ori, iar inelul de logodnă mi-ar 
*' în buzunar. 

•— Uită-te la mine, Peggotty, şi vezi cât sânt de mul-
<umit. Şi într'adevăr doream din tot sufletul măritişul ei. 

-— Bine, dragă, mă strânse ea în braţe, m'am gândit eu 
a asta zi şi noapte, în toate chipurile şi cred că nu mă voi 

Ca>- Dar tot o să mă mai gândesc. Vreau să vorbesc cu frate-
I t l eu, iar până atunci să nu'l depărtăm. Barkis e om de is-
P r avă, aşezat şi de îmi voi împlini toate datoriile către el, 
0 să fie greşala mea... dacă'nu mi-o fi bine, de tot, zise Peg
gotty, râzând din toată inima. 

Această expresie a d-lui Barkis, spusă acum de ea, ne 
f^eseli pe amândoi şi-am râs până ce-am ajuns la casa d-lui 

^ e9gotty. 
Casa nu se schimbase de loc, o găseam numai mult mai 

j^'câ acum. D-na Guinidge era la uşe, aşa ca şi când nu s'ar 
1 clintit de acolo, de la plecarea mea. Pe dinăuntru locuinţa 
u se schimbase, ca şi pe din afară. Micul vas albastru, din 

. ^ăiţa mea, era tot aşa, plin de plante de mare. Făcui încon-
1 U r u l magaziei şi am găsit în colţul ştiut omarii, racii, lan
gustele grămadă, ca şi în trecut şi tot dornici să apuce de
s e l e omenirii întregi. Dar nu o vedeam pe Emilia, şi'l în-

rebai pe d. Peggotty unde aş putea-o găsi. 
j — E la şcoală, d-le, zise d. Peggoty, ştergându'şi frun-

ea> după ce pusese jos bagajul soră-si. Are să vie, adaogă el, 
Hându-se la vechiul orologiu, peste douăzeci de minute, cel 

u ^ o jumătate de ceas. Ii simţim toţi lipsa, să mă credeţi. 
D-na Gummidge oftă. 
— Haide, haide ! mamă Gummidge ! strigă d. Peggotty. 
— Eu, mai mult decât oricine, rosti ea; sânt o biată fe-

^ e stingheră şi părăsită si ea e singura persoană care nu 
^ a supără. 
t Mereu gemând şi dând din cap, ea se apuca să sufle 'n 
.,c- D. Peggotty se întoarse către noi, când ea era.la sobă 

' I t l 1 spuse încet, ctf mâna pavăză Ia gură: „Răposatul ! " Asta 
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mă îndreptăţi să cred că mohorala d-nei Gumidge nu se 
schimbase la fel, dela ultima mea vizită. 

Casa era, sau cel puţin ar fi trebuit să fie tot aşa de fer' 
mecătoare ca n trecut, deşi nu'mi făcu aceeaş impresie. Eram 
oleacă desamăgit. Poate mi se păru aşa din pricină că no 
era mica Emilia acolea. Ştiam drumul pe care avea să vină, şi 
mă trezii curând în calea ei. 

Peste un moment, zării de departe pe cineva, pe care-1 
recunoscui îndată, — era Emilia. Crescuse, dar tot mică era» 
Când se apropie, şi când îi văzui ochii, mai albaştri decât 
totdeauna, faţa ei mai strălucitoare decât în trecut, întreaga 
ei făptură mai frumoasă şi mai atrăgătoare, am simţit o sen' 
zaţie ciudată, care'mi dădu ideia de a mă preface că nu-o 
recunosc şi de a trece înainte, ca şi cum m'aş uita la ceva 
departe. Aşa am mai făcut în viaţa mea, dacă nu mă înşel-
Mica Emilia habar n'avea. 

Ea mă văzu bine ,dar în loc să se întoarcă şi să mă c h c 
me, începu să fugă, râzând. Asta mă sili să alerg după dânsa-
Dar ea alergă aşa de iute, că ajunserăm aproape de colibă? 
când am putut să-o prind. 

— A ! dumneata eşti ? făcu ea. 
— Ştiai bine că eu sânt, Emilio. 
— Şi parcă dumneata nu ştiai că sânt eu ! 
Era să-o sărut, dar ea îşi acoperi buzele roşii cu mâi' 

nele spunându'mi că nu mai e copil mic, şi fugi în casă, t&" 
zând mai tare decât totdeauna. 

Părea că petrece necăjindu-mă, şi schimbarea aceasta 
în purtarea ei mă uimea. Masa pentru ceai era pusă; v e ' 
chea lădiţă era la locul ei de demult dar fata, în loc să Se 

aşeze lângă mine, se duse lângă d-na Gummidge care bofl°' 
bănea necontenit şi, când o întrebă d. Peggotty de ce se a ' 
şează acolo, ea îşi clăti cârlionţii pe faţă şi râse nebuneş t e ' 
drept răspuns. 

— E o pisicuţă ! zise d. Peggotty, mângâind-o. r 

— Da, o pisicuţă ! strigă Ham; da d-le David, aşa e ' 
şi el o privi izbucnind în râs cu admiraţie şi iubire tofde0 ' 
dată, ceea ce îi înroşi faţa, ca o căpşună. , 

E drept că toată lumea o răsfăţa pe mica Emilia, i a r '. 
Peggotty mai mult ca oricine. Ii făcea tot ce vrea ea, num3 

să'şi fi apropiat obrazul de favoriţii lui aspri. Aşa, cel P0^1 

mi se părea mie, când o vedeam desmierdându'l, şi g a s e a 
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^a d. Peggotty avea toată dreptatea; ea era aşa de drăgăs
toasă şi de dulce, avea priviri aşa de isteţe şi de sfioase, în 
^celaş timp, că'mi fură inima, mai mult ca oricând. 

Era şi foarte duioasă şi, când d. Peggotty, tot fumân-
^ u şi pipa seara, la foc, aminti pe departe ceea ce pierdusem 
e u , ochii Emiliei se umplură de lacrămi şi ea mă privi cu a-
t a t a bunătate, din capul mesei, că i-am fost foarte recunos
cător. 

— Ah, grăi d. Peggotty, luând în mână buclele Emiliei 
?' lăsându-le să cadă una câte una; iată o orfană, vezi, dom
e l e ? şi ia!ă şi un orfan !—- urmă d. Peggotty, dându'i lui 
" a m un pumn straşnic în piept ,cu aerul cel mai blajin, — 
^eŞi nu se prea cunoaşte. 

— Dacă ai fi d-ta tutorele meu, zisei eu, dând d n cap, 
^ e d că nu m'aş simţi nici eu orfan de fel. 

•— Bun cuvânt, d-le David ! strigă Ham înflăcărat. Bra-
v ° ! Bine-ai zis ! Ai toată dreptatea ! şi îi înapoie d-lui Peg
gotty pumnul, pe când micuţa se ridică să-1 sărute pe d. Peg-
9otty. 

-— Şi prietenul d-tale ce face ? mă întrebă d. Peggotty. 
•— Steerforth ? zisei. . " 
-— A ! aşa îl cheamă, strigă d. Peggotty, întorcându-se 

ţ a t r e Ham. Ştiam bine că e cam aşa. 
-— Dar ziceai că'l cheamă Rudderford ,observă Ham 

T âzând. 
— Ei! parcă e aşa de departe cuvântul „slteer*)" de 

" r u d d e r * * ) " ? Nu'i aşa? Dar ce mai face? 
— Era bine, sănătos, când ne-am despărţit. 
— Bun prieten ! îşi scutură pipa d. Peggotty. De ase-

5ne*iea prieten îmi place să aud ! Zău, ţi-e drag să'l vezi. 
. —- E tare frumos la chip, nu'i aşa? zisei eu, şi mi se 

C alzea inima de aceste laude. 
— Frumos ! Cred şi eu. Stă înaintea d-tale ca... nu ştiu 

C e- Tare'i îndrăzneţ ! 
— Da, chiar ăsta e caracterul său. Curajos ca un leu 

>x n 'ci nu'ţi închipui cât e de sincer ,d-le Peggotty. 
—- Şi eu cred, urmă d. Peggoty, privindu-mă prin fu-

*) To steer — a cârmui. 
**) Rudder — cârma. 
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mul pipei sale, că dacă'i vorba de învăţat din cărţi, întrece 
pe orişicine. 

— Da ! zisei eu fermecat; ştie tot, e uimitor de deş-* 
tept. 

— Asta prieten ! murmură d. Peggotty, scuturând grav 
din cap. 

— Nimic nu'i-e greu. N'are decât să se uite la o lecţie' 
ca să-o ştie. La „clicket" e cel mai bun jucător. La jocul &z 

dame îţi dă câte piese vrei şi tot te bate. 
D. Peggotty dădu iar din cap, parcă spunea: „Cu singU' 

ranţă că te bate!" 
— Şi vorbeşte frumos! n'are pereche. Dar nu ştiu ce-a1 

spune, să-1 auzi odată cântând, d-le Peggotty. 
D. Peggotty clăti iar din cap: „Nu mă îndoesc !" 
— Şi-apoi e aşa de mărinims, de bun, urmai eu, avan' 

tat, că nu poţi spune de el tot binele ce'l merită ! Eu uni"-
nu pot fi destul de recunoscător de protecţia ce mi-a hărâ-
zit-o, când eram atât de departe de el şi ca vrâstă şi c a 

studii. 
Vorbeam foarte însufleţit, când îmi căzu privirea pe & 

miliă, care se aplecase pe masă, ascultând cu cea mai adânc 3 

încordare, fără să respire, cu ochii mai strălucitori ca pietrele 
preţioase, cu obrajii apr'inşi. Era aşa de frumoasă şi atât "e 

uimitor de serios aer avea, că mă oprii uluit, ceea ce făc^ 
pe toată lumea să o privească de-odată şi să se porneasc3 

pe râs. 
— Emilia e ca mine, zise Peggotty, ar vrea să-1 vad3 ' 
Când văzu că e privită, Emilia se turbură. Plecă frunte3 

şi se înroşi cumplit. Aruncând apoi o privire printre buclele e> 
răsfirate, luă seama că ochii noştri tot pe ea erau (eu u f l l 1 

aş fi privit-o bucuros ceasuri întregi). Fugi şi nu se întoarse-
decât la vremea culcărei. 

Dormeam tot în pătucul deodinioară, la pupa corăbie1' 
unde vântul tot ca pe vremuri sufla. Dar nu puteam sâ flt' 
mă gândesc că vântul gemea peste cei duşi şi, în loc sâ'1 0, 
închipui, ca 'n trecut, că marea se va umfla peste n o a p t e s 

va lua corabia, îmi ziceam că de attfhci, de pe când a s Cf 
tam larmătul valurilor, marea îmi luase fericirea şi * ' ' 
dusese. Mi-amiritesc că la rugăciunea mea către D u m n e z ^ 
când vântul şi marea nu mâi urlau aşa de tare în uree 

si 

t i ' 
:-o 
:U' 

1# 



137 

"Bele, adăogam încă o dorinţă: să cresc mare şi să iau de 
Nevastă pe Emilia. Şi adormeam liniştit. 

Zilele se scurgeau aproape ca 'n trecut, cu o deosebire 
^ a r e însă :Emilia rare ori se plimba cu mine pe plaje. Avea 
lecţii de învăţat, lucru de mână de făcut, şi lipsea cea mai 
^ a r e parte din zi. Şi simţeam că, fără piedicele acestea chiar, 
^u ne-am fi putut bucura de plimbări, ca odinioară. Putea 
Emilia să fie capricioasă şi plină de fantezii ca un copil, ea 
1111 mai era o fetiţă, era mai degrabă o femeuşcă. Mi se pă-
r e a că numai anul acela statornicise o mare deosebire între 
'toi. Mi-era prietenă, dar râdea de mine, mă făcea să sufăr, 
^ând mă duceam întru întâmpinarea ei, ea luă altă cale şi o 
Saseam în pragul uşei, râzând cu hohote, când mă întorceam 
^samăgit. Cele mai bune momente erau acelea, când ea 
c°sea. Mă aşezam pe scăriţă la picioarele ei şi'i citeam. Mi 

e pare şi azi, că niciodată n'am văzut soarele aşa de stră-
U ctor, ca în acele frumoase zile de Aprilie, că n'am văzut 

"'ciodată o copilă aşa de fermecătoare, ca aceea care lucra 
*n pragul casei-corabie şi că n'am găsit nici odată aerul aşa 
__e curat, marea atât de albastră, nici corăbiile plutind în 

a r e . aşa de daurite de soare. 
. In prima seară dela sosirea noastră, d. Barkis se ivi 
° arte stângaci şi zăpăcit. Ţinea o basma de colţuri, plină de 

p°rtocale. Pentrucă nu pomenise nimic de legătura aceea, se 
r e2u, după plecarea sa, că şi-o uitase şi Ham alergă după 

n s u l ca să i-o dea, — dar se întoarse cu declaraţia, că por-
C alele sânt pentru Peggotty. D~l Barkis răsări de-atunci re-

•j '-at în toate serile, la aceeaş oră, veşnic cu câte un pacheţel 
c a r e nu pomenea nimic, şi pe care îl punea totdeauna 

Pâ uşă şi'l lăsa acolo. Darurile erau cât se poate de felu-
, t e Şi de ciudate. Mi-aduc aminte, între altele de o pereche 
• Picioare de porc, o enormă pernă pentru ace, cam vreo 
Ratate de baniţă de mere, o pereche de cercei cu pietre, 

v / e v a cepe de zambilă, o cutie de domino, un canar în coli-
e Şi o şuncă. 

A, . D. Barkis făcea curte, mi se pare, într'un chip deosebit. 
, I a vorbea, şi sta lângă foc întocmai ca pe capră, Uitân-

cg ,S e ^ u ng la Peggotty. care sta în faţa lui. I n t r o seară, cred 
îtu I l s P ' r a t d e dragoste, puse mâna pe un capăt de lumânare, 
I e°uinţat de Peggotty la ceruirea firelor şi'l puse cu cinste 

estă. De-atunci, cea mai mare bucurie a sa era să scoată 
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bucăţica de ceară, când avea Peggotty nevoe şi, deşi ceara 
se muiase şi se lipea de buzunarul lui, el o relua cu grije de 
cum nu mai era nevoe de ea. Părea un om fericit şi nu se 
credea dator să vorbească. Chiar când se plimba cu Peg ' 
gouy pe plaje ,nu'şi da gurii mult de lucru. Se mulţumea să în
trebe din când în când ,,eşti sănătoasă?" Mi-aduc aminte că-
uneori, după plecarea lui, Peggotty îşi arunca şorţul în cap ş* 
râdea o jumătate de ceas. Drept este că petreceam toţi ma1 

mult ori mai puţin, afară de acea nenorocită d-nă Gummidge--
căreia i se făcuse, pe semne, curte pe vremuri, tot aşa; căci 
purtarea d-lui Barkis îi amintea veşnic pe răposatul". 

Sfârşitul vizitei mele se apropia, când furăm vestiţi că 
Peggotty şi d. Barkis îşi fac amândoi o zi de plimbare şi ca 
eu şi Emilia îi vom însoţi. Aproape că n'am dormit, în aş
teptarea zilei ce aveam s o petrec întreagă cu Emilia. Ne-afl* 
sculat toţi din zori şi nu ne sfârşisem încă masa, când O' 
Barkis se zări pe cariolâ, gata să'şi ducă iubita. 

Peggotty era îmbrăcară ca de obicei, în rochia ei cer-
nită, simplă şi curată, dar d. Barkis străluda. Purta o hain* 
albastră, nouă, nouţă. Aşa de bine îi luase croitorul măsur3 ' 
că manşetele dela mâniei făceau să nu mai fie nevoe de ffl3' 
nuşi, nici pe ger. Cât despre guler, era aşa de înalt, c a l 

ridica părul la ceafă şi'l ţinea ţeapăn în sus. Nasturii strălu" 
citori erau cât se poate de mari. Pantalonii cenuşii, ves' 3 

galbenă, desăvârşeau găteala d-lui Barkis, privit de mine 

ca un model de eleganţă. 
Când furăm afară, îl văzui pe d. Peggotty cu o gheata-

veche în mână: voia să-o asvârle după noi, ca să ne poar t e 

noroc *) şi o imbia pe Mrs. Grummidge să-o arunce. 
— Nu! lasă pe altul, Daniele. Eu sânt o sărmană fn'1-. 

părăsita şi stingheră şi tot ce'mi aduce aminte că sânt , 
fiinţe care nu's părăsite şi stinghere ca mine, mă tulbură- r. 

— Haide, băbuţo, zise d. Peggotty, ia gheata şi asvârl-0' 
— Nu, Daniele, gemu ea, dând din cap. Dacă n'aş 

vea atâta simţire, treacă meargă! D-'a nu eşti ca mine, " 
niele. Nimic nu te turbură şi pe nimeni nu superi; mai b ! l 1 

aruncă d-ta gheata. f 

Aci, Peggotty, care îi îmbrăţişase pe toţi, turburată P 
ţin, strigă din cariola unde ne aflam (Emilia şi eu pe do ' 

*) Obicei englezesc. 
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Scăunele) că Mrs Gummidge trebue să arunce gheata. Fe-
meea se hotărî în sfârşit; îmi pare rău că trebue să spun că 
e a ne strică oleacă veselia plecărei, izbucnind în lăcrămi. A-
Poi se lăsă să cadă în braţele lui Ham, spunând că ea ştie 
bine că e o povară şi că ar fi mai bine să-o ducă îndată la 
**il. Găseam că cererea e foarte dreaptă şi aş fi vrut să i se 
*acă asemenea servicii. 

Dar iată-ne la drum, în petrecere. D. Barkis opri cu-
r ând la poarta unei biserici, legă calul de drugii grilajului, 
aPoi intră cu Peggotty înăuntru, lăsându-mă singur cu Emi
lia în cariolă. Găsii prilejul să'mi petrec braţul în jurul mijlo
cului ei şi să-i propun, pentrucă în curând aveam să-o para
g e , să fim prieteni buni şi iubitori în ziua aceea, Ea primi 
9 l mă lăsă să-o sărut. Dobândind asemenea favoare, am ajuns 
C u îndrăzneala să'i spun, (ţin bine minte,) că nu voi iubi nici 
^dată altă femee şi că sânt hotărât să'i vărs sângele aceluia, 
C a re ar cuteza să-o iubească. 

Cum mai râse mica Emilia de mine! Cu ce aere de mult 
ttiai vrâstnică şi mai cu judecată decât mine, îmi spuse ;fer-
^ e cătoarea zână că sânt „un găgăuţ!" Apoi se porni pe un 
* a s aşa de încântător, că mi-am uitat necazul ocării, uitân-
^ - m ă la ea. 
. D. Barkis şi Peggotty şezură mult în drumul spre câmp. 

11 mers, d. Barkis se întoarse către mine şi mă întrebă cu o 
Privi r e şireată, de care nu l-aş fi crezut în stare: 

— Ce nume scrisesem în cariolă ? 
— Clara Peggotty, am răspuns. 
— Şi ce nume ar trebui să scriu acum, dacă trăsura ar 

^ e a coviltir ? 
— Tot Clara Peggotty ? 

. Clara Peggotty Barkis! răspunse el şi izbucni într'un 
> care sgudui pereţii cariolei. 

i . într'un cuvânt, erau căsătoriţi. De aceea intraseră în 
erică, Peggoty era hotărâtă ca tptul să se petreacă fără 

y mot şi preotul îi cunună fără ca vre-un alt martor să a-
^. e la ceremonie. Ea se zăpăci puţin, auzmdu-1 pe d. Bar-

Vestind aşa de odată întovărăşirea lor şi nu mai os-
? . a sărutându-mă, ca să-mi dea dovadă că din dragostea 
fir , t r u mine , nu pierduse nimic. Dar curând îşi veni în 

?• mi spuse că'i pare bine că s'a făcut. 
^e-am oprit la un mic han, pe un drumeag. Eram aştep-
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taţi. Prânzul fu vesel şi ziua se scurse minunat. Dacă Peg
gotty s'ar fi măritat în toate zilele, vreme de zece ani, n'ar 
fi piitut fi mai la largul ei ,mai obicinuită. înainte de ceai, 
se plimbă cu Emilia şi cu mine,, pe când d. Barkis îşi fum* 
pipa filozoficeşte, fericit şi mulţumit, cred, în contemplarea 
viitoarei sale fericiri. In tot cazul, gândurile sale ajutară 1* 
trezirea foamei, căci, deşi mâncase multă carne de porc şi l e ' 
gume, înghiţise un pui sau doi, la prânz, ceru la ceai slă
nină fiartă şi stinse o bună cantitate fără nici o emoţie. 

Dese ori m'am gândit de-atunci, că ziua aceea de nunta 
fusese nevinovată foarte şi nu după obiceiuri! Era n o a p t e 

şi priveam la stele. Eu i le explicam, îi deschideam d-lui Bar~ 
kis orizonturi necunoscute. I-am spus tot ce ştiam. El ar »l 

crezut uşor, tot ce mi-ar fi trecut prin minte, căci avea ufl 
profund respect de întinderea priceperei mele. Neveste~si " 
spunea, faţă de mine, la orice prilej, că sânt un „mic R ° s ' 
hius". înţelesei că vrea să spună, că sânt o minune. 

Subiectul stelelor odată sfârşit, sau mai degrabă putere3 

de înţelegere a d-lui Barkis ajunsă la margini, Emilia se >n' 
făşură cu mine la olaltă într'o manta.veche, adăpostindu'fle 

astfel pentru restul călătoriei: Ah ! cât o iubeam ! Ce fe' 
ricire, îmi ziceam eu, ar fi să fim căsătoriţi şi să nu o13,1 

învăţăm, veşnic copii, veşnic hoinari, ţinându-ne de mă113 

prin livezile pline de flori, pe soare, alăturându-ne cap e ' 
tele noaptea, pe un pat de muşchi, ca să dormim sort® 
curat şi tihnit, aşteptând să fim îngropaţi de păsărele, d°Pa 

moartea noastră! Tabloul acesta fantastic, nepotrivit cu r e 3 ' 
litatea, sclipind de lumina inocenţei noastre şi tot aşa de v3? 
ca stelele de de-asupra noastră, îmi umblă prin cap tot lu I 1 ' 
gul drumului. Sânt mulţumit că Peggotty avusese drept ma*"" 
tori, în ziua nunţii ei, două inimi aşa de candide ca a E^ 1 ' 
liei şi a mea; amoraşii şi graţiile luaseră forme atât c i e 

reale în alaiul zeului Himen. 
Am ajuns cu bine Ia uşa vechei corăbii. Acolo, d. şi d' f l 

Barkis îşi luară rămas bun dela noi, ca să ia drumul cămin U ' 
lui lor. Simţii atunci, întâia dată, că am pierdut-o pe P e ^ 
gotty. Multă jale ar fi fost în inima mea, în seara aceea, " 
mi-aş fi odihnit capul sub alt acoperiş, decât acela care ° 3 

dăpostea pe Emilia. . 
D-nii Peggotty şi Ham ştiau, ca şi mine, ce simt Ş* ^ 

aşteptau la cină, cu chipurile lor cinstite şi drăgăstoase' 
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să'mi izgonească tristele gânduri. Emilia, şi ea, veni să se a-
Şeze pe lada care ne servea de scaun. Singura dată când mai 
Şezu lângă mine la masă şi asta închee minunat fermecătoa
rea zi. 

In noaptea aceea, marea se umflă şi puţin după culca
rea noastră, d-nii Peggotty şi Ham plecară la pescuit. Eram 
foarte mândru că singur eu, în casa aceea singuratecă, pă
zesc pe Missis Gummidge şi pe Emilia şi doream din inimă 
ca vre-un leu sau un şarpe sau altă lighioae răufăcătoare să 
ne atace, ca să am onoarea de a'l nimici şi să mă acoper 
de glorie. Dar, cum monştrii nu aleseseră în seara aceea plaja 
Yarmouthului pentru promenada lor, le-am ţinut eu locul, 
visând toată noaptea fel de fel de balauri. . 

Veni dimineaţa şi odată cu ea veni şi Peggotty: mă 
strigă pe fereastră ca de obicei, ca şi cum Barkis, birjarul, 
nu fusese decât un vis. După dejun, mă duse acasă la ea în-
tr'o căsuţă mică şi frumoasă. Printre lucrurile casei, cred 
că'mi făcu o impresie mai mare un vechi scrin de lemn negru, 
Pus în salon (căci bucătăria cu pardoseala de ţigle ţinea loc 
de cameră de primit în toate zilele), cu un capac care se des
chidea; lăsat în jos forma un pupitru cu o carte mare pe el, 
»Martir.'i" de Fox. Descoperii îndată, preţioasa bucoavnă şi 
0 luai. Nu'mi aduc aminte nici un cuvânt din ea, ştiu numai 
că nu veneam niciodată în casă, fără să îngenunchiez pe un 
S c aun, să deschid pupitrul cu tezaurul. îmi rezemam braţele 
Pe pupitru şi'mi începeam lectura. Aflam ce aflam, mai ales 
din numeroasele gravuri, care reprezentau tot felul de chi-
n u r i îngrozitoare; dar istoria Martirilor şi casa Peggottiei, 
e r a u şi încă sânt nedespărţite în mintea mea. 

Mi-am luat rămas bun, în ziua aceea dela d-nii Peggotty, 
*iamr d e ] a Missis Gummidge şi dela Emilia şi m'am culcat 
l a Peggotty într'o cămăruţă, la mansardă, care era pentru 
^ 'he, zicea Peggotty şf 'va fi totdeauna păstrată în aceeaş 
stare anume pentru mine. Bine 'nţeles că nu lipsea de acolo 
cartea cu crocodili: era pe o poliţă, la capul patului. 

•— Tânără ori bătrână, cât oi trăi şi va fi coperişul ăsta 
e-asupra capului meu, dragă Davide, voi păstra odaia asta, 

Za Şi cum ar trebui să pici dintr'o clipă într'alta. Voi îngriji-o 
unic, dragă, ca odinioară vechia d-tale odăiţă; şi chiar de 
e-ai duce în China, fii sigur că odaia asta la fel ar rămâne 

c ât ai lipsi. 
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Simţeam toată credincioasa duioşie a scumpei mele bone 
şi'i mulţumii cât putui de frumos. Nu era lucru uşor, căci ea 
îmi vorbea cu braţele în jurul gâtului meu şi trebuia să mă 
întorc acasă, tot în dmineaţa aceea, în cariolă, cu ea şi cu d-
Barkis. Le veni şi lor greu, când mă lăsară la poarta grădi
nii; văzui cu durere depărtându-se cariola cu Peggotty şi eu 
rămăsei singur sub bătrânii ulmi, în faţa casei în care nu 
mai era nimeni să mă iubească. 

Am căzut atunci într'o stare de neglijare, la care mă 
gândesc şi azi cu milă. Vieţuiam stingher, fără să ia nimeni 
seama la mine, departe de societatea copiilor de vrâsta mea, 
şi neavând altă tovărăşie decât tristele mele gânduri, care 
încă mi se pare că'şi întind umbra pe hârtia aceasta. 

Ce n'aş fi dat să fiu trimis într'un pension, oricât de as
pru ar fi fost el, ca să învăţ ceva, orice, ori cum ! Dar nu era 
nici o speranţă, căci ei nu vă puteau suferi şi mă lăsau aşa 
bucuros, cu statornicie şi cruzime. Cred că afacerile d-lui 
Murdsfone nu mergeau bine pe atunci; ori cum însă el nu mâ 
putea suporta, şi încerca, lăsându-mă de capul meu, să scape 
de ideea că aveam oarecari drepturi asupra sa... şi izbuti. 

Nu prea eram rău tratat. N u eram bătut, nu mi se refuza 
hrana. Reaua purtare, faţă de mine, era acum sistematică 
şi fără mânie. Zile după zile treceau; săptămâni şi luni se 
scurseră şi eu sufeream recea lor nepăsare. M'am întrebat 
uneori, amintindu'mi de vremea aceea, ce-ar fi făcut ei, dacă 
s'ar fi întâmplat să cad bolnav. M'ar fi lăsat să zac în odaia 
mea singuratecă, să mă vindec singur, sau -mi-ar fi dat ci' 
neva o mână de ajutor? 

Când d. şi d-ra Murdstone erau acasă, luam masa cu 
ei. In lipsa lor, mâneam singur. îmi treceam vremea rătăcind 
prin casă şi prin împrejurimi, în ştirea nimănui. Numai că 
nu mi se îngăduia să am vre-un prieteşug. Poate ca sâ nu 
mă plâng cuiva. D. Chillip mă ruga adesea, să mă duc să-' 
văd. Era văduv; îşi pierduse de câţiva ani soţia, o femeiuş c a 

cu părul blond palid, făptură pe care încă o confund în a ' 
mintire, cu o pisică cenuşie de Angora. Dar mi se îngăduia 
rar să'mi petrec după amiaza în cabinetul său, unde citeai11 

vre-o carte nouă, în mirosul unei farmacii întregi sau pisa111 

droguri într'o piuliţă, sub blânda privighere a d-lui ChiH'P' 
Din aceeaş pricină, sporită de vechea lor ură pe bona 

mea, rare ori aveam voe să-o văd. tirmându'şi fâgăduiala» 
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ea venea să mă vadă oda'ă pe săptămână, acasă sau prin 
vecinătate, şi niciodată cu mâna goală. Dar de câte ori voiam 
să mă duc la ea, desamăgirca îmi era amară, căci nu eram 
lăsat. Arare ori totuş, aveam voe să-i vizitez, şi descopeream 
atunci că d. Barkis era oleacă avar; ,,e strâns" zicea frumos 
Peggotty. El îşi ascundea banii într'o ladă sub pat, zicând că 
a r e acolo haine. îşi ascundea comoara cu o modestie aşa de 
stăruitoare, ca pentru cea mai mică ştirbire era nevoe de 
mult vicleşug, aşa că Peggotty era silită la fel de fel de şi
retenii, la o adevărată luptă, ca să aibă destul pentru chel
tuiala săptămânală. 

In vremea aceea simţeam aşa de limpede că speranţele 
c e le-aş fi putut avea s'au spulberat, eram atât de conştient 
de complecta mea părăsire, că aş fi fost foarte nenorocit, 
fără vechile mele cărţi. Ele erau singura mea mângâere: îmi 
ţineau tovărăşie cu credinţă şi nu mă oboseam recitindu-le 
mereu. 

Mă apropii acum de o epocă a vieţii mele a cărei amin-
l ' re ar fi cea din urmă pe care aş pierde-o, amintire care 
adesea se iveşte ca un strigoi şi'mi întunecă plăcerile pre
zentului. • 

într 'o zi eşisem din casă şi hoinăream cum luasem obi-
ceiul, în acea viaţă de lene şi singurătate, când la cotitura 
unei poteci, pe aproape de casă, mă găsii faţă 'n faţă cu d. 
Murdstone, care se plimba cu un domn. Zăpăcit, era să trec 
înainte, fără să zic vre-o vorbă, când domnul strigă: 

— A ! Brooks ! 
— Nu, d-le; David Copperfield, am zis eu. 
— A ş i ! te cheamă Brooks, spuse el, Brooks de Shef-

"eld. Aşa te cheamă. 
La vorbele astea, l-am privit mai bine. Râsul lui îmi era 

cunoscut şi îmi aminti că el era d. Quinion, la care mă dusese 
d- Murdstone, la Lowestoft, înainte de... dar. la ce-aş mai 
Sminti epoca? 

•— Ce mai faci ş'î unde înveţi, Brooks? întrebă d. Qui
nion. 

îşi puse mâna pe umărul meu şi mă făcu să mă întorc. 
*;a să'i întovărăşesc. Nu ştiam ce să răspund şi mă uitam la 
a ' Murdstone foarte încurcat. 

— Deocamdată stă acasă, zise acesta, şi nu se mai duce 
eloc la şcoală. Nu ştiu ce să fac cu el. E un băiat rău. 
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Obicinuita lui privire, acea privire făţarnică, bine cunos
cută mie, căzu asupra mea o clipă, apoi ochii i se întunecară 
şi'şi întoarse faţa duşmănos. , 

— Ah ! rosti d. Quinion, privindu-ne pe amândoi: ce 
vreme frumoasă ! 

Se făcu tăcere. Eu mă întrebam cum aş face să scap, 
când el vorbi iar: 

— Cred totuş că eşti un băiat deştept, Brooks? 
— Da, e destul de deştept, grăi d. Murdstone cu ne

răbdare. Lasă-1 să plece; ştiu bine că atât aşteaptă. 
La vorba asta, d. Quinion mă lăsă şi reluai calea spre 

casă; întorcând capul, când să intru în grădină, îl văzui pe d. 
Murdstone rezemându-se de gardul ţnitirimului, de vorbă cu 
d. Quinion. Privirile lor erau îndreptate spre mine şi simţii 
că de mine vorbeau. 

D. Quinion dormi la noi, în seara aceea. După ceai, a 
doua zi dimineaţa, îmi pusesem scaunul la locul lui şi voiam 
să ies din cameră, când d. Murdstone mă strigă. Se aşeză 
grav la o masă, pe când soră-sa era la biroul ei. D. Quinion, 
cu mâinile în buzunare, se uita pe fereastră, iar eu stăm în 
picioare, uitându-mă la toţi. 

— Davfde, grăi d. Murdstone, când eşti tânăr trebue să 
munceşti, în loc să visezi şi să leneveşti. 

— Cum faci tu, adaogă soră-sa. 
— Jano Murdstone, lasă-mă să vorbesc, te rog. Re-

pet, Davide, că tânărul trebue să muncească în lumea asta, 
în loc să viseze şi să trândăvească. Aşa este, mai ales pentru ' 
un băiat de vrâsta ta, cu un caracter care trebue îndrepta' 
şi căruia nu i se poate face un mai mare bine decât să'l si' 
Ieşti să intre în făgaşurile vieţei active, care singură poate 
să-1 'moaie şi să-1 facă om. 

— Nu încape încăpăţinare, rosti sora. Ţi-o vor sdrobi 
cum se cade şi aşa trebue. Să ţi-o sfarme! 

El îi aruncă o privire de dojana şi de aprobare în acelaş 
timp, apoi urmă: 

— Cred că ştii, Davide, că nu sânt bogat. Dacă nu — 
află acum. Ai primit oarecare educaţie. învăţătura cere chel-
tuală şt chiar de n'ar fi aşa şi eu aş fi în stare să cheltuesC 
sânt de părere că nu ţi-ar folosi să fii ţinut în pension. Ai « e 

luptat cu viaţa, şi cu cât mai de vreme vei începe, cu atât 
mai bine. * 
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Mi se pare că'mi ziceam în gând, că şi începusem să plă
tesc trista mea parte de suferinţă. Dacă nu, o zic acum. 

•— Ai auzit vorbindu-se de casa de comerţ. 
•— Casa de comerţ, d-le? repetai eu. 
-— Da, casa Murdstone şi Grinby, cu negoţ de vinuri, 

râspunse el. 
Cred că privirea mea nesigură îl făcu să urmeze cu 

grăbire: 
— Ai auzit vorbindu-se de contuar, de afaceri, de piv

ote, de antrepozit sau de aşa ceva ? 
— Mi se pare că am auzit de afaceri, d-le, am spus eu, 

^mintindu'mî că aflasem vag asupra veniturilor soră-si şi ale 
5 a le ; dar nu ştiu când. 

— N'are aface când. D. Quinion, conduce afacerile a-
,cestea. 

M'am uitat respectuos la d. Quinion, care privea me-
î e u pe fereastră. 

-— El spune că se slujeşte în afacere de o mulţime de 
I neri şi nu pricepe de ce n'ai găsi acolo şi tu întrebuinţarea, 

*a ei. 
— Dacă nu'i alta de făcut, Murdstone, observă d. Qui

nion cu jumătate de glas, şi întorcându-se spre noi. 
D. Murdstone, cu un gest de nerăbdare, urmă, fără să 

e a atenţie întrerupere!: 
, — Vei avea astfel cu ce să'ţi câştigi hrana şi ceva bani 

e buzunar. Cât despre locuinţă, m'am gândit: ţi-o voi plăti 
U i Şi cu spălatul rufelor mă însărcinez... 

^— Până la o suină ce va fi hotărâtă de mine, rosti 
5<*ă-sa. 

— Iţi voi da şi îmbrăcăminte, pentrucă nu eşti încă în 
, a r e să-o câştigi. T e vei duce aşa dar la Londra cu d. Qui-
°n- ca să începi a ieşi la liman. 

">- Intr'un cuvânt, iacă-te scăpat, observă soră-sa. Dar 
U l t l sileşte-te să-ţi împlineşti datoria. 
, înţelegeam că tot scopul lor era să se cotorosească de 

«3ne, dar nu'mi aduc aminte dacă eram mulţumit sau speriat. 
1 Şe pare că pluteam între aceste două sentimente, fără să 

^ a n hotărât Ia vreunul. Dar nici că aveam destulă vreme 
^ descurc ideele, căci d. Quinion pleca a doua zi. 

Inchipuiţi-vă plecarea mea, în ziua următoare: aveam o 
io 
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veche pălăriuţă albă cu o bandă de crep, haină neagră şî 
pantaloni de piele groasă şi aspră, priviţi de sigur de d-r» 
Murdstone ca o armură minuna'ă pentru paza picioarelor 
mele, în lupta cu lumea, luptă ce aveam să-o încep. Făcea sâ 
fiu văzut, îmbrăcat aşa, cu toate bunurile mele într'un p a ' 
chet, aşezat, biet copil părăsit (cum ar fi zis d-na Guimmidge) 
în poştalionul care-1 ducea pe d. Quinion la Yarmouth ca 
să ia de-acolo diligenta spre Londra. Iată şi casa şi biseric* 
în zare, nu mai văd mormântul sub ramuri, nici turla nu-01 

mai deosabesc, cerul e gol! 

CAPITOLUL XI 
încep să trăesc pe socoteala mea, ceeace 

nu'mi prieşte de loc. 

Cunosc în deajuns lumea acum, ca să nu mă mir pr e ^ 
mult de orice întâmplare; dar nu sânt nici acum dumirit d& 
uşurinţa cu care am fost lepădat, la o vrâstă aşa de mică. Wl 

se pare nemaipomenit că n a sărit nimeni în ajutorul unu' 
copil foarte tfine înzestrat, cu mari facultăţi de observaţie, î n ' 
vâpăiat, ager, delicat şi lovit aşa de timpuriu trupeşte şi p u ' 
fleteşte. Dar nimeni n'a sărit şi mă găsii la zece ani ucen' c 

în serviciul d-lor Murdstone şi Grinby. 
Magazinul dumnealor era jos la Blackfriars, pe niarg1 ' 

nea apei. îmbunătăţirile moderne au schimbat locul, dar ' n 

vremea aceea, aceasta era ultima clădire de pe o uliţă strim t a" 
pogorând şi şerpuind până la râu. Strada se sfârşia în câteV3 

trepte, de pe cari te urcai în corăbii. Era o casă veche, de* a ' 
pănată cu un chei propriu, dând în apa, când râul se un»' 3 

şi în nomol când apa se retrăgea. Şoarecii furnicau. Odâ 1 ' 6 , 

îmbrăcate în lemnărie decolorată de fum şi de praf, de ^ 
veac, podinele şi scara aproape prăpădite, ţipetele şi lup t e j e 

bătrânilor şoareci cenuşii din beciuri, mucegaiul şi murdar1 

generală a locului, totul e viu în mintea mea, ca văzut i e f 1 ' 
Simt ca în ceasul fatal, în care am sosit acolo, mica in e 3 

mână tremurând în a d-lui Quinion. 
Casa Murdstone şi Grinby avea ramuri de negoţ fe' 

rite, dar aprovizionarea cu vinuri şi lichioruri a unor coU1 
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Panii de vase plutitoare forma cea rnai însemnată parte. Am 
uitat ce călătorii făceau vasele acelea, dar mi se pare că erau 
Pacheboturi care mergeau în Indiile orientale şi 'n cele occi
dentale. Ştiu că una din urmările negoţului acela era o su
medenie de sticle goale şi că se întrebuinţa un număr de oa
meni şi de copiii, ca să le cerceteze la lumină, să pună de-o-
Parte pe cele crăpate, să le răcâie şi să le spele pe celelalte, 
^ând acest lucru era gata, se puneau etichete pe sticlele pli-
•ne. se tăia dopuri, se împacheta, se umpleau lăzi. La munca 
a c easta eram destinat şi eu. Făceam parte dintre copiii în-
tfebuinţaţi la asemenea obidă. 

Eram trei sau patru. Fusesem aşezat într'un ungher al 
Magazinului şi d. Quinion putea să mă vadă printr'un ge
muleţ de deasupra biroului său, înălţându-se pe stinghia 
5 caunului. Acolo, în prima zi în care trebuia să'mi încep viaţa 

u b aşa de prielnice auspicii, fu chemat cel mai vrăstnic din 
°Varăşii mei, ca să'mi arate ce am de făcut. El se numia 
"ick Walker, purta un şorţ rupt şi un bonet de hârtie. Mă in-
° rmă că taică-său este luntraş şi că făcea parte din proce-

u nea primarului şi atunci purta pălărie de catifea neagră. 
e asemenea îmi mai spuse că principalul nostru tovarăş este 

11 băiat cu numele de „Făină de cartofi". Am descoperit 
"rând că nu se numea aşa acea făptură interesantă ci că 
^ttiise în magazin porecla, dm pricină că faţa lui palidă se

ri a n a a cart°f- Tată-său era cărător de apă cu distincţia de, 
nipier Ia unul din teatrele cele .mari, unde o rudă a „Car
u l u i " — cred că o surioară a lui — juca pitici în Panto

mime. 

Vorbele nu pot zugrăvi tainica durere a sufletului meu, 
2 and în ce societate căzusem, când îi comparam pe aceşti 

f- 5r^Şi a* vieţii mele zilnice cu cei din fericita mea copilărie, 
a să mai vorbesc de Steerforth, de Traddles şi de alţi ca-

, r a 2i din pension. Nu se poate spune ce simţeam, văzân-
°*i smulse din tulpină toate speranţele, că voi ajunge în-

. v
 Zl om instruit şi distins. Simţământul părăsirei, ruşinea 

bir 6 l m e ^ e - disperarea de a gândi că tot ce'mi aţâţase am-
Şi inteligenţa, se va şterge încet, îricet din mintea mea. ''Na 

J^J e suferinţele acestea nu se pot descrie. De cum plecă 
ţ. v Walker în cursul acelei dimineţi, îmi amestecai la-

l l e cu apa cu care spălam sticlele şi suspinai aşa, ca şi 
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cum aş fi avut şi eu îniăuntru'mi ceva care să'mi spargi 
pieptul, ca pe o sticlă crăpată. 

Marele ceasornic al conluarului arăta douăsprezece Ş> 
jumătate şi toată lumea se pregătea să plece, când d. Qu>' 
nion ciocăni în fereastra biroului său, şi'mi făcu semn să vi» 
să'mi vorbească. Am intrat şi m'am găsit în faţa unui om " e 

vrâstă mijlocie, cam gros, cu redingotă cafenie, pantaloni ŞJ 

yhete negre, cu păr pe cap (cap enorm şi lucios tot) cât P e 

un ou. Aceasta îşi întoarse spre mine faţa'i rotundă. Haine^ 
sale erau vechi, dar gulerul cămăşii impunea. Purta un fel 

de baston 'cu doi ciucuri lungi ruginii, un monoclu îi atârna 
pe vestă, dar am văzut mai târziu că era numai o găteala-
că nu se slujea de el, că nu vedea nimic, când îşi punea stid 3 

aceea la ochi. 

, ,Iată-l !" zise d. Quinion, arătându-mă. 
— Acesta e, rosti streinul cu glas tremurat şi cu un &ef 

cu neputinţă de descris, dar care voia să fie foarte binevo1' 
tor, şi'mi făcu o mare impresie. „Acesta e d. Copperfie^' 
Sper că sânteţi bine sănătos, d-le ?" 

Am răspuns că sânt şi că sper că şl d-lui este. D u m n e ' 
zeu ştie cât de rău mă simţeam, dar nu era în firea mea s 

mă jeluesc pe-atunci şi m'am mărginit a spune atât. 
— Eu sânt, mulţumesc Cerului, nu se poate mai t>ifle' 

grăi streinul. Am primit o scrisoare dela d. Murdstone, l0 

care îmi spune că ar dori să pot primi eu, într'un apartam e° 
de dindosul casei mele, acum neocupat... care este de înch1' 
riat, ca să zic aşa... într'un cuvânt — zise necunoscutul z ^ . 
bind cu încredere prietenească,... este un iatac... să pot PrII°< 
pe tânărul începător pe care am plăcerea... şi streinul "âfl 
din mâini, îşi vârî bărbia în gulerul cămăşii 

— Domnul e d. Micarober, îmi spuse d. Quinion-
— Da, aşa mă numesc. -^ 
— D. Murdstone, grăi d. Quinion, îl cunoaşte pe d. ^ 

cawber. N e transmite comenzi, când primeşte. D. Murdsto 
i-a scris în privinţa unei locuinţe pentru d-ta, şi te va P r I 

la dânsul. 
— Adresa mea, zise d. Micawber, este Windsor-" e 

race, strada City. Eu... într'un cuvânt, grăi d. Micawber, 
acelaş aer elegant şi cu avânt de încredere, — acolo loctie 

Ii făcui o plecăciune. 
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— De teamă că plimbările d-voastre prin această ca
pitală n'au fost destul de întinse, şi pentrucă s'ar putea săs 
n u prea ştiţi-a străbate dedalul modernului Babilon în direc
ţia străzei City, rosti d. Micawber, cu un avânt de încredere^ 
de teamă că v'aţi putea rătăci, aş fi fericit să vin să vă iau,. 
a stă seară, pentru a vă arăta drumul cel mai scurt. 

I-am mulţumit din inimă pentrucă binevoia să se. obo
sească pentru mine. 

— La ce oră, zise d. Micawber, aş putea?... 
— Pe la opt, rosti d. Quinion. 
—• Voi fi aici pe la ora opt. D-le Quinion am onoarea 

s ă vă doresc bună-ziua. Nu vreau să vă răpesc mai mult 
limp. \ 

îşi puse pălăria: şi plecă cu bastonul la subţioară; cu pas. 
niaestos, fredonând o arie*, de cum fu afară din magazin. 

Apoi d. Quinion mă angaje serios şi'mi recomandă să 
111 â fac cât voi putea de folositor în casa Murdstone şî 
Grinby, plătit cred, cu şase lei pe săptămână. Nu sânt sigura 
S a se sau şapte. Mi se pare după nesiguranţa mea, că mi s'a 
dat întâi şase, apoi şapte! Mi-a plătit pe o săptămână înainte 
(cred că din buzunarul său). Din aceştia- am dat şaizeci d e 
° a ni lui Cartof, ca să'mi ducă bagajul seara în Windsor-
terrace. Deşi era mic, nu aveam putere să'l ridic. Am chel-
u i t încă şaizeci de bani cu masa: o plăcintă cu carne şi un 

9 a t de apă de băut la pompa vecină, apoi am întrebuinţat 
C easul dat pentru odihnă, plimbându-mă pe străzi. 

Seara, la ceasul hotărât, d. Micawber apăru. îmi spălam, 
găinile şi faţa, ca să cinstesc eleganţa purtăriii sale, şi n e 
l n drumarăm spre locuinţa noastră, căci de acum aşa trebue 
s ° numesc. D. Micawber avu grije pe drum să'mi atragă 
.ţenţia asupra numelor străzilor şi asupra formei clădirilor 

a i n colţ, ca să pot a doua zi să'mi ştiu calea. 
Sosiţi la Windsor Terrace, într'o casă cu înfăţişare mes-

j^nă ca şi stăpânu-său, dar care ca şi el, avea pretenţii d e 
e 9anţă, fui înfăţişat d-nei Micawber, o cucoană palidă şi 
a bă, Ea nu mai era tânără de mult. Am găsit-o şezând în? 

titragerie gata să alăpteze un copil. Primul etaj nu era mo-
l l a t şi storurile erau lăsat, ca să'i amăgească pe vecini. P r u n 
ul avea un frate geamăn. Pot spune că în tot timpul legă-

r ' ior mele cu această familie, nu mi s'a întâmplat niciodată-
văd pe cei doi gemeni împreună în braţele mamei, dar câte 
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unul totdeauna. Unul din doi trebuia să fie lipit de dânsa. 
Mai erau doi copii, un băiat de vre-o patru an şi o fată 

•de aproape trei. O fată tare oacheşe, care avea obicei să sufle 
să sforăe pe nas şi care servea familia, întregea gospodăria. 
Aceasta mă înştiinţa, într'o,, jumătate de oră, că era orfană, 
că fusese crescută la azilul Sfântul Luca, din vecinătate. O-

•daia mea era situată înapoia casei la mansardă, era mică, 
tapisată — vorbă să fie — cu hârtie albastră şi foarte sără
căcios mobilată. 

— N'aş fi crezut niciodată, zise d-na Micawber, aşe-
•zându-se ca să respire după urcuş, cu copilul în braţe, ca 
rsă'mi arate camera; n'aş fi crezut niciodată până să mă că' 
sătoresc, când trăiam la tata şi mama, că voi fi silită într'o 

•zi să închiriez camere. Dar d. Micawber, se află într'o situa-
ţie grea şi orice altă consideraţie trebue înlăturată. 

— Da, doamnă, răspunsei eu. 
— Greutăţile îl copleşesc pentru moment. Nu ştiu dacă 

îi va fi cu putinţă să le învingă. Când eram la mama, nU 
•ştiam nici ce însemnează vorba asta, cu înţelesul ce. i-1 dau 
• azi. Dar experienţa ne luminează, cum zicea tata ades. 

Nu ştiu dacă dânsa mi-a spus că d. Micawber a fost o* 
fiţer de marină, sau eu am născocit asta, şi azi cred însă, 
fără să fiu sigur, că servise odată, de mult, în marină. Acum 
era un fel de voiajor la diferite case, dar câştiga puţin, m a 

tem că nimic. 
— Dacă datornicii d-lui Micawber nu vor să'i dea 

timp, au să rabde urmările, şi cu cât se va sfârşi mai curând 
cu atât mai bine. Nu se poate scoate sânge din piatră şi ll 

sfidez să scoată bani dela d. Micawber acum, fără să m a ' 
vorbesc, de cheltuelile lor cu urmărirea judiciară. 

N'am putut niciodată pricepe, dacă neatârnarea mea tim
purie o înşela pe d-na Micawber asupra vrâstei mele sau c a 

ea era prea plină de grijă, că le-ar fi spus-o şi gemenilor, n e ' 
găsind pe altcineva, dar subiectul acestei prime conversat'1 

continuă să fie al tuturor conversaţiilor noastre, lot timp u l 

•In care am cunoscut-o. 
Biata d-nă Micawber ! Zicea că încercase tot, ca s a 

•creeze venituri şi nu mă îndoesc. Pe poarta dela stradă e f 3 

o tablă mare, pe care erau gravate cuvintele: „Pension petl'_ 
tru domnişoare, ţinut de d-na Micawber". Dar nicioda a 

-jn'am descoperit că vreo tânără fată îşi primea educaţia acol°' 
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nici că venea cineva anume pentru asta, sau că dorea aşa 
ceva. Dar nici n'am aflat că se făcea vreo pregătire, v r e 
odată, pentru persoanele ce s'ar prezenta. Singurii vizitatori. 
C e i-am văzut, sau de cari am auzit vorbmdu-se, erau credi
torii. Aceştia veneau la orice oră din zi şi unii erau feroci. 
Un c.smar, cu faţa murdară, se s'.recura în coridor dela şapte; 
dimineaţa şi din josul scării striga: „Hei! Ştiu că n'ai plecat ! 
Plăteşte'mi! Nu te mai ascunde, fricosule! Eu unul n'aş face 
0 nemernicie ca asta ! Plăteşte'mi ! Hai, plăteşte'mi, n'auzi 1" 
**a>! Apoi, neprimind răspuns la ocări, se aprindea şi arunca 
vorbele de: „pungaşi, hoţi" tot în zadar. Când vedea aşa,, 
'recea drumul şi urla sub ferestrele celui de al doilea etaj, 
u nde ştia că se află d. Micawber. In împrejurări ca aceste d_ 
Micawber era cufundat în amărăciune şi desnădejde. Infr'o 
2i. după cât am aflat .din ţipetele soţiei sale, el voi să-şi tae 
9âtul cu briciul. Dar după o jumătate de ceas îşi lustruia. 
Qnetele cu cea mai amănunţită grje şi plecă îngânând o arie,. 
C u un ifos de eleganţă. 

D-na Micawber era înzestrată cu aceiaşi mlădiere de-
Caracter. Am văzut-o venindu-i rău la ora trei, pentrucă n'a— 
V e a cu ce să-şi plătească birul şi mâncând la ora patru cot—-
'e*e de miel în pesmet şi bând ceai cald (masă primită în 
schimbul unui gaj: două linguriţe). Intr'o zi, mi-aduc a— 
jninte, când i se ridicară mobile din casă de către creditori, 
l ntâmplându-se să viu eu mai de vreme, pe la orele şease, am-
9asit-o leşinată, întinsă lângă sobă, (fireşte cu unul din ge
meni în braţe) cu părul smuls şi răvăşit pe faţă ; ceeace: 
11 o împiedică să fie mai veselă decât ori când, în aceiaşi 
S e a r ă , înaintea focului din bucătărie, prăjind un cotlet de-
V l ţ d , povestindu-mi tot felul de întâmplări despre tatăl şi 
l B a m a sa şi de societa'ea în care trăia pe atunci. 

Toate răgazurile mi le petreceam în această famîlie. îmi 
P i c u r a m eu însumi prânzul : o pâinişoară de un ban şi de 
U n ban lapte. AVă pâinişoară şi o bucăţică de brânză mă aş~ 

eD'au în.dulap, pe o poliţă rezervată mie, ca să cinez când 
^ a întorceam seara. îmi făceam o spărtură mare în pungă. 

181 petreceam toată ziua la magazin şi simbria trebu'a să-mi 
lungă pe to'ată săptămâna. De Luni dimineaţa, până Sâm-
a t ă seara, nu primeam nici aviz, nici sfat, nici încurajare, 
'ci mângâiere, nici un fel de vorbă bună dela nimeni, cred? 
a "u mint precum cred că voi merge'n rai. 
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Eram aşa de tânăr, aşa de copilăros, şi atât de puţin 
Sn stare — şi cum ar fi putut fi altfel ? — să-mi duc toată 
sarcina existenţei mele, că mi se întâmplă adesea, ducându-mâ 
•dimineaţa la magazin, să nu-mi pot înfrânge pofta de a cum
p ă r a plăcinte vechi, rămase din ajun, vândute pe jumătate de^ 
preţ de plăcintar, şi cheltuiam astfel banii mesei. In zilele a-, 
celea răbdam la prânz, ori cumpăram un corn sau o felie de 
ibudincă. Mi-aduc aminte de două prăvălii unde se vindea 
budincă. Le vizitam, când pe una, când pe alta, după cum 
mi-era punga. Una era într'o curticică, în dosul bisericii Sf-
Martin, care acum nu mai există. Budinca era făcută aici cu 
stafide de Corint, de prima calitate, dar era scumpă. Pentru 
doi gologani, îţi dădea o bucată ca de zece bani din cea o-
bicinuită. Pe „Strand", în partea care a fost reclădită mai 
târziu, era o prăvălie bună în care găseai budincă obicinuită. 
Era cam grea şi moale, de culoare deschisă şi semănată ici. 
colo cu stafide, dar era hrănitoare şi o găseam caldă la cea
sul mesei mele, alcătuită adesea numai din acest fel de mân-
•care. Când prânzeam regulat şi bine, cumpăram un cârnat 
.şi o franzeluţă de zece bani sau luam o mâncare de carne de 
.patru gologani dela un birt ; sau intram într'o păcătoasă de 
•cârciumă din faţa magazinului, cu firma ,,La Leu" şi încă 
nu ştiu ce; am uitat — şi ceream pâine, brânză şi un pahar 
•cu bere. îmi aduc aminte că într'o zi, m'am dus la un birt 
din Druy-Lane, birt renumit în fripturi. Am intrat acolo cU 
pâinea adusă de-acasă şi înfăşurată în hârtie ca o carte, sub 
"braţ, şi am cerut o „farfurie mică" din faimoasa friptură. Nu 
ştiu ce-a crezut chelnerul de băeţelul venit singur la birt. Dar-
par'că-1 văd privîndu-mă cum mâneam şi chemând şi pe cela
lalt chelner ca să se veselească de privelişte. Ştiu bine ca 
l'am cinstit cu cinci parale şi că tare doream să mi-i r e ' 
.'fuze. 

Aveam o jumătate de ceas, mi se pare, răgaz pentru ceai-
Când aveam destui bani, luam o ceaşcă de cafea şi o fel'e 

•de pâine cu unt. Când nu aveam de loc, mă holbam la ° 
•prăvălie cu vânaturi din Fleet-Street, sau mergeam uneof 
până'n piaţa Covent-Garden să mă uit la ananaşi. îmi plăcea, 
•de asemeni, să hoinăresc sub arcadele misterioase ale Add" 
phUor. Par'că mă văd într'o seară, ieşind de-acolo, cum am 
intrat într'o cârciumioarâ, chiar la marginea apei. In faţă s e 

află un mic teren, unde câţi-va cărbunari jucau ; ca să-i P r l ' 
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vesc, m'am aşezat pe o bancă. Mă întreb, ce-or fi gândit ei 
despre mine. 

Eram aşa de copil, aşa de mic pentru vârsta mea, une
ori când mă prezentam la tejgheaua unei cârciumi, unde nit 
e ram cunoscut, ca să cer un pahar de a le*) sau de porter, 
c a să mă mai înviorez după cină, cârciumarul şovăia să mâ 
servească. Mi-aduc aminte că într'o seară de vară, am in
trat într'un magazin cu băuturi şi am întrebat pe stăpân : 

— Cât face un pahar din cea mai bună băutură a d-stră ? 
Nu ştiu ce eveniment fericit sărbătoream, — pe semne ziua 

Maşterii mele. 
— Douăzeci şi cinci de bani, zise patronul, ăsta e pre

ţul veritabilului al, de prima calitate. 
— Bun ! scosei eu banii, daţi-mi un pahar cu al aide-

v ărat, de prima calitate şi cu spumă, vă rog. 
El mă privi din creştet până'n tălpi, pe deasupra tej-

ânelei, zâmbind şi, în loc să toarne berea, privi spre paravan. 
S l îi spuse ceva nevestii-si. Ea veni, cu lucrul în mână şi se 
P°rni a mă cerceta şi ea. 

Văd tabloul ce-1 alcătuiam toţi-trei: Stăpânul cârciumii, 
turnai în vestă, rezemat de tejghea, nevastă-sa aplecată, ca 
S a mă vadă mai bine, iar eu fâstâcit o leacă, privindu-i din 
Partea ceastălaltă. îmi puseră multe întrebări : cum mă nu
meam, ce vârstă aveam, unde locuiam, ce făceam şi cum d e 
aJUnsesem acolo. Sunt dator să spui că, pentru a nu compro-
l ^ e pe nimeni, am făcut mărturisiri destul de neadevărate. 
y11 se servi un pahar cu al, bănuesc că nu de prima calitate, 

a r stăpâna cârciumii se plecă peste tejghea t şi-mi dădu' 
a ni; înapoi, sărutându-mă cu milă şi admiraţie, un sărut 

duios de mamă. 
Nu sporesc, chiar fără vrere, lipsurile şi greutăţile 

l e | i i mele. Ştiu că, dacă d. Quinion se întâmpla să-mi dă-
l a scă un leu, îl cheltuiam pentru masă sau ceai. Ştiu că 

U n ceam de dimineaţa până seara, în cel mai urât costum, 
bărbaţi şi co^ij din clasa cea mai de rând. Ştiu că băteam 

w'.ele, prost şi insuficient hrănit. Ştiu că, fără milostivirea lui 
mnezeu, părăsirea în care eram lăsat, ar fi putut face din 

n e J ? n h°ţ sau un Vagabond. 
•lotuşi, îmi păstram oarecare rang, la Murdstone şit 

*) băutură englezească-
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-Grinby. Nu numai că d. Quinion, ca să se poarte cu mai 
multă consideraţie decât cu camarazii mei, făcea tot ce se 
poate aştepta dela un necunoscut, foarte ocupat de altfel, 
faţă de o fiinţa aşa de părăsită; dar cum nu spusesem nimă-
nuia taina stărei mele şi nu arătasem cea mai mică părere 

-de rău că mă aflam acolo, amorul meu propriu suferea ma' 
puţin. 

Nu-mi cunoştea nimeni amărăciunile, oricât de crude 
a r fi fost. Mă ţineam de-o parte şi-mi făceam datoria. Irxţe" 
•lesesem dintru început ca singurul mijloc de a scăpa de bat^ 
jocora şi dispreţul lor, era să-mi fac lucrul tot atât de bine 
ca şi ei. Am ajuns curând tot aşa de îndemânatec şi de sprin' 
ten ca şi ceilalţi băeţi. Deşi trăim cu ei în bune relaţii, pur ' • 
tarea şi felul meu, se deosibeau în de ajuns de ale lor. ca 
să-i pot ţine la distanţă. Mi se zicea, — când vorbeau des* 
pre mine — „Domnişorul" sau „cuconaşul". Unul care se 
numea Gregory şi era primul împacheta'or şi altul zis TipP' 
care era căruţaş şi purta o vestă roşie mă strigau câteodată 
„Davide", dar numai cu prilejuri de mare intimitate, când 
încercam să-î înveselesc povestindu-le, fără să-mi întrerup 
• munca, poveşti din vechile mele lecturi, tot mai ş'erse în a ' 
mintirea mea. „Cartoful" se revoltă într'o zi de considerat 3 

-ce mi se arată, dar Mick Walker îl puse cu botul pe labe. 
Nu aveam nici o speranţă că voi fi smuls vreodată »m 

acea viaţă ticăloasă şl nici nu mă mai gândeam la mântuire^ 
• Sunt totuş foarte sigur că nu mă resemnasem nici o clipă sa 
rămân unde eram şi că mă simţeam tot mai nenorocit, dar 

'înduram nenorocirea în tăcere şi nu destăinuiam niciodată a ' 
devăruî în numeroasele mele scrisori către Peggotty, par e 

din ruşine, parte din dragoste faţă de dânsa. 
GreutăţUe d-lui Micawber îmi sporeau chinurile. In p a ' 

răginirea mea, mă legasem de ei şi rostogoleam în minte'"1 1 , 

tot lungul drumului, socotelile d-nei Micawber şi mă s"11' 
team împovărat de datoriile d-lui Micawber. Sâmbă'ă sear -
mare eveniment pentru mine, mai întâi pentru că avea_ 
şease ori şeapte lei în buzunar şi puteam să mă uit prin P r . 
valii, închipuindu-mi ce-aşi putea cumpăra cu banii mei, ap 
pentru că veneam de vreme acasă — Sâmbătă seara, d^ _ 
Micawber îmi destăinuia cele mai sfâşietoare întâmp' 3 

pe care le reînoia Duminică dimineaţa, pe când îmi be a 

încet ceaiul sau cafeaua, cumpăra'e de cu seara. Ade 
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d. Mickawber izbucnea în lacrimi la începutul acestei c o n 
versaţii de Sâmbătă, ca să sfârşească mai apoi cântând o, 
romanţă sentimentală. L'am văzut venind seara acasă sus
pinând şi văitându-se că nu-i rămâne altă ieşire decât tem--
n I ţa, apoi culcându-se calculând cât l'ar costa nişte ferestre, 
boltite la casa lui, în caz că „i-ar surâde norocul", vorba lui, 
favorită. D-na Mickawber era tot atât de schimbătoare. 

Intre familia aceasta şi mine se statornici o ciudată e~ 
9alitate şi prietenie, născută, cred, din asemănarea de situaţie,. 
c u toată marea deosebire de vârstă dintre noi. Dar nicio
dată n'aş fi primit să mănânc şi să beau pe socoteala lor, 
deşi mă invitau adesea (ştiind cât de greu o duceau cu bru
tarul şi cu măcelarul şi că abia aveau cu ce trăi), până când.. 
d-na Mickawber nu-mi arătă cea mai deplină încredere,. 
* n t r 'o seară ea mi-o dovedi în chipul următor : 

— D-le Copperfield, zise ea, nu vreau să te mai privesc: 
£ a pe un strein şi îţi spun deschis că se apropie criza în a--
facerile d-lui Mickawber. 

O adevărată amărăciune simţii la auzul acestor vorbe,. 
51 m'am uitat la ochii înroşiţi ai d-nei Mickawber cu cea mai 
a oâncă simpatie. 

— Afară de o bucată de brânză de Olanda, neîndestu
lătoare pentru nevoile familiei, nu mai e nimic în bufet. Am 

u at obiceiul să vorbesc de bufet, de când stăm la tata şi la 
^ama şi rostesc cuvântul ăsta şi acum, fără să cuget. Vreau, 
a spun că nu e nimic de mâncare în toată casa. 

— Dumnezeule mare ! zisei cu vie emoţie. 
Aveam doi, trei lei în buzunar, din banii săptămânei,. 

eeace mă face să cred că această conversaţie avea loc: 
n t r o Miercuri seara. 

Mi-am scos îndată banii din buzunar, rugând-o pe-
~5 a ' din toată inima să primească micul meu împrumut. Ea 
a sărută şi mă sili să-mi pun banii în buzunar, spunând că 

n u _ i poate primi. 
Nu, dragă d-le Copperfield, departe de mine ase--

e nea g â n d ! D-ta eşti însă de o discreţie mai presus de 
f sta d-tale şi-ai putea să-mi faci un serviciu, pe care l'aşi 

P r I mi cu recunoştinţă. 
Am rugat-o să-mi spună cum i-aşi putea fi util. 

i Am pus eu însu-mi argintăria amanet, zise d-na Mic-
D e r : pe şease lingunfe de ceai, două solniţe şi un cleşti-
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şor de zaRăr am luat, la diferite răstimpuri, bani cu pretoria 
.mea mână. Dar acum mi-e greu să mă duc, din pricina ge
rmenilor şi aceste demersuri îmi sunt nesuferite, căci îmi 
-aduc aminte de timpul când eram cu tata şi mama. Câteva 
lucruşoare aşi mai avea. D. Mickawber n'ar avea niciodată 
inima să se despartă de ele şi CUckett — servitoarea — vul
gară la cuget, şi-ar lua cu noi libertăţi nesuferite, dacă i s'ar 
•arăta o atât de mare încredere. Domnule Copperfield, dacă 
•aşi îndrăzni să te rog... 

Am înţeles-o în sfârşit pe d-na Micawber şi am rugat-o 
să dispue de mine. Chiar în seara aceea, am început să cu-
;leg lucrurile cele mai uşoare de purtat şi să fac, aproape în 
toate dimineţile o expediţie de natura asta, până a nu mă 

•duce la slujbă. 
D. Mickawber avea câteva cărţi într'un mic dulăpior 

poreclit de el „bibliotecă". începusem cu cărţile. Le duceam 
una după alta la un anticar de pe strada City — pe atunci o 
par te a acestei străzi, pe lângă casa noastră era ocupată de 
anticari şi păsărari — şi vindeam cărţile cât de scump pu
team. Anticarul meu locuia într'o căscioară de după ma-
<jazioara sa. Se îmbăta in toate serile şi nevastă-sa îl certa 
î n toate dimineţile. De multe ori, venind de vreme, l'am 
găsit în pat, cu fruntea însângerată sau cu ochiul umflat, ur
mări ale chefului din ajun (îmi vine a crede că era violent, 
c â n d era beat), şi căuta stăruitor, cu o mână tremurătoare, 
;să scoată din buzunarele hainei aruncate pe jos, banii ce-i 
trebuiau, pe când nevastâ-jsa în papuci şi cu un copil în braţe, 
îl dojenea fără preget de cum se purta. Câteodată se în
tâmpla să-şi fi pierdut Banii, şi-mi spunea să viu mai târ
ziu. Dar avea nevastă-sa totdeauna câteva monede la ea, 
luate din buzunarele lui, fiind beat, şi-mi plătea în taină, 
c â n d coboram împreună în magazioară. 

începeam să fiu bine cunoscut şi la cămătării pe amanet. 
Primul comis, care servea după comptoar, îmi arăta mult3 

consideraţie şi mă punea adesea să declin un substantiv sau 
adjectiv latinesc, ori să conjug un verb, pe când el îmi rezol
v a afacerea. In ocazii de acestea, d-na Mickawber de obice1 

pregătea o cină aleasă şi-mi aduc aminte farmecul deosebit 
;al acelor ospeţe. 

In sfârşit criza veni. D. Mickawber fu arestat într'o zi-
•în zori şi dus la închisoarea „King's Beuch" din Boroag»-

i 
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"ârâsindi casa, îmi spuse că Dumnezeu îşî întoarse faţa 
^ ela el, şi crezui în adevăr că inima lui era zdrobită şi a mea 
^ e asemenea. Am aflat totuşi mai apoi, că jucase o veselă 
Partidă de popiei chiar în dimineaţa aceea. 

In prima Duminică, după întemniţare, hotărîsem să-1 
V a d şi să cinez cu dânsul. Aveam să întreb de stradă, în cu-
t a re loc, iar înainte de-a ajunge acolo, aveam să dau peste 
Uli alt loc, iar puţin mai înainte trebuia să văd o curte, prin 
C a re aveam să trec, apoi să merg drept înainte, până voi da 
^ e un temnicer. Am făcut tot ce mi se indicase, şi când l;am 
2 a r i t , în fine, pe temnicer (biet copil, ce eram !) -mi-am a-
^us aminte că, pe când Roderick Random era la închisoare 
^ entru datorii, văzuse acolo un om care nu avea pe el, 
^ rept vestmânt, decât o veche zdreanţă şl aşa de tare îmi 

a t u inima şi ochii îmi erau atât de umezi că nu-1 mai văzui 
^ e temnicer. 

D. Mickawber mă aştepta la poartă şi ajunşi în odaia 
5 a din penultimul etaj al casei, începurăm a plânge. M ă con-
^ r ă solemn să mă pătrund de soarta sa şi să riu uit niciodată 
5a> dacă un om cu un venit anual de douăzeci de lire ster-

l r i9e cheltueşte nouăsprezece lire, nouăsprezece shillingi şi 
'?ease pence, poate fj fericit, dar dacă cheltueşte douăzeci şi 
"na de lire, nu se poate să nu cadă în mizerie. Apoi se îm~ 
Pfumută dela mine cu un shilling, ca să cumpere porter (1) 
^'"ttii dădu un bilet către d-na Mickawber, ca ea să-mi îna-
p°ieze suma aceea, îşi vârî batista în buzunar şi iarăşi fu 
vesei. 

Şedeam înaintea focului sărăcăcios, — două cărămizi 
P u şe.de ambele părţi ale ruginitului grătar făceau ca să dăi-
^iască mai mult puţinii cărbuni, — când alt debitor, tbva-

,aŞ de odae al d-lui Mickawber, intră cu o friptură de ber-
ec> la care contribuisem cu toţii şi care trebuia să fie masa 
°astră comună. Atunci fui trimis într'o cameră din catul de 
,^' sus, la „Căpitanul Hopkins*' cu complimente din partea 
"iui Micawber, spunând că sunt tânărul său amic şi să-1 
9 Pe căpitan să-mi împrumute un cuţit şi o furculiţă şi tri-

I ' S e şi el complimente d-lui Micawber. Am văzut în odăiţa 
' o cucoană foarte murdară şi două fete palide, fiicele sale, 
Părul în neorânduială. M'am gândit atunci că era mai bine 

*) bere foarte tare şi amară. 
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să împrumuţi dela căpitan furculiţe şi cuţit decât pieptenele 
lui. Căpitanul era într'o stare jalnică, purta un pardesiu vechi 
de culoare cafenie, fără nici un fel de haină dedesubt şi ave^ 
favorite "uriaşe. Patul era strâns într'un colţ şi am bănui1 

(Dumnezeu ştie cum) că deşi fetele nepieptănate erau copi'1 

căpitanului, temeea cea murdară nu-i era soţie. Nu m'am clin' 
tit din pragul uşii, n'am stat acolo decât cel mult două »"' 
nute, şi-am coborî t tot aşa de sigur de cele ce spun, ca df-
cuţitul şi furculiţa din mâna mea. 

In prânzul acela ţigănesc era şi ceva plăcut. Am înapoia 
furculiţa şi cuţitul îndată după masă şi apoi m'am întors ac3' 
să pentru a da socoteala de vizita mea, d-nei Mickawber. E 3 

leşină când mă văzu, apoi făcu o cănită de grog *) ca să « e 

înviorăm, pe când vorbeam despre cele văzute de mine. 
N u ştiu cum s'a făcut de s'a ajuns la vânzarea mo*5''' 

lelor în folosul familiei, nu ştiu cine şi-a luat această sarcir>3r 

în tot cazul, eu nu. Totul fu vândut şi dus într'o căruţă, afar3 

de paturi, de câteva scaune şi de masa de bucătărie. SălăŞ' 
luiam în cele două camene, în mijlocul casei despoiate, v ' e ' 
ţuiam acolo ziua şi noaptea, d-na Mickawber, copiii, orfa n 3 

şi eu. Nu ştiu cât a durat asta, mi se pare că multă vreffle' 
In sfârşit, d-na Mickawber luă hotărîrea să se mute la i n ' 
chisoare, unde d. Mickawber avea o cameră separată. •^ 
fost însărcinat să duc cheia propietarului, care fu încântat c 3 ' 
reintră în stăpânirea apartamentului. Paturile fură trim' s e 

la temniţă, afară de al meu. Se închirie pentru mine o c 3 ' 
măruie în vecinătatea închisorii spre marea mea mulţurfl're'' 
căci Micawberii şi eu prea luasem obiceiul de-a trăi > 
olaltă cu toate nefericirile noastre şi greu ne-am fi despart1.' 
Şi pentru orfană se găsi un adăpost tot prin apropiere. O d a l 

mea era într'o mansardă liniştită şi privea spre un mare ş 3 ? ' 
tier. M'am crezut în paradis, intrând acolo, la gândul câ s 

sfârşit criza afacerilor d'-lui Mickawber. 

Tot la Murdstone şi Grinby lucram. Aceeaşi ispravă 
săvârşeam, cu aceiaşi tovarăşi şi-aveam mereu simţirflâfl 
unei degradări nemeritate. Dar, din fericre pentru mine- n 

făcusem nici o cunoştinţa, nu vorbeam nici unuia din bâ̂ V̂  
văzuţi în toate zilele mergând spre magazin, întorcându' 0 1 

de acolo, ori pe când rătăceam pe uliţe, în ceasul de râg 

*) al fiert cu ou. 
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•Duceam ace'asi viaţa tristă şi singuratică, • dar nefericirea 
^ e a rămânea închisă în m;ne. Singura schimbare de care 
•aveam conştiinţă, era că hainele tot mai urâte mi se tăceau 
"Şi că eram uşurat în bună parte de grija d-lui şi d-nei M c-
•Kawber, care trăiau la închisoare mult, mult mai la larg decât 
înainte, pentrucă acum erau ajutaţi de rude şi de prieteni. 
Mâneam dimineaţa cu dânşii, nu-mi aduc aminte în urma cărei 
Socoteli. Am uitat şi ora la care se deschidea închisoarea, de 
Puteam intra. Ştiu numai că mă sculam adesea la ora şease 
Şi că aşteptând deschiderea porţilor, mă aşezam pe una din 
firidele de piatră de pe Vechiul pod al Londrei ; petreceam 
• ĉolo privind la trecători, sau contemplând pe deasupra p? 
t a petului soarele răsfrânt în apă sau aprinzând flăcări aurite 
Pe vârful monumentului. Orfana mă găsea acolo câteodată, 
Ş'-i spuneam poveş'i minunate asupra cheiului şi turnu
r i Londrei, născocite de mine. Tot ce pot spune, e că şi eu 
credeam, sper, cele ce povesteam. 

Veneam şi seara la închisoare şi mă plimbam pe espla
nadă cu d. Mickawber sau jucam cărţi cu d-na Mickawber. 
^scultându-i poveştile cu „tata şi mama". Nu ştiu dacă d. 
Murdstone cunoştea traiul meu de atunci, despre care nu 
scosesem o vorbă, la slujba mea. 

Afacerile d-lui Micawber, deşi trecuse criza, erau tot în
curcate, din pricina unui ,,act", de care mereu auzeam vor-
b lndu-se şi pe care îl cred acum un fel de aranjament ante-

l°r cu creditorii săi, deşi înţelegeam pe atunci aşa de puţin 
despre ce era vorba, că dacă nu mă înşel, confundam actul 
^cela legal cu pergamentele infernale, contracte încheiate cu 
pavolul, de care se zicea odinioară, că e plină Germania. 

11 sfârşit, documentul acela pieri, nu ştiu cum, sau îşi tocise 
Puterea din trecut, iar d-na Micawber mă înştiinţa că „fă
c l i a ei" hotărâse că d. Micawber să facă o cerere de pu-

e r e în libertate, după legea debitorilor nevoiaşi, şi că va 
P u t e a să fie slobod peste vre-o şease săptămâni. 

— Şi atunci, grăi d. Mickawber, care era de faţă, nu 
v

a îndoesc că voi putea cu voia Domnului, să ţin piept greu-
aţilor vieţii şi să trăesc cu totul alt-fel, dacă — întrun cu-
a n t . •— dacă pun mâna pe noroc. 

întrucât însemn aici tot ceea ce are vreo importanţă, 
l rebue să spun că d. Micawber, pe vremea aceea, plăsmuia 

Petiţie către Camera Comunelor, cerând să se aducă schim-
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bări. Legii, care poruncea închisoarea pentru datorii. Culeg 
amintirea aceasta, pentrucă mă face să văd cum împăcăm po* 
vestirile din cărţile ce le citisem, cu viaţa mea schimbătoare 
luând din dreapta şi din stânga personagiile mele, dintre 
bărbaţii şi femeele întâlnite pe stradă. Multe trăsături prin' 
cipale ale caracterului, fără voe schiţate, cred, se formau de 
atunci în sufletul meu, şi'mi folosesc azi, la descrierea vieţi1 

mele. 
In temniţă era şi un club, iar d. Micawber, cu însuşi1 ' 

de om bine crescut, avea mare trecere. D. Micawber des-
voltându-şi, înaintea clubului, ideea petiţiei sale, această fu 

primită cu admiraţie. Drept urmare, d. Micawber, care era 
înzestrat cu o inimă bună şi cu o neostenită râvnă, când n u 

era vorba de afacerile sale, prea fericit să se ocupe de o îo* 
treprindere ce nu mai putea ii de nici un folos, munci, alcă-
tui jalba,o copie pe.o uriaşe foae de hârtie, pe care o întinse 
pe o masă. Apoi convoca 'tot clubul în camera sa, pe toţi î n ' 
chişii, ca să'şi pună iscălitura lor, dacă le convine, pe docU' 
mentul acela. 

Când am aflat că se apropie ceremonia aceea, aşa stras' 
nică dorinţă m'a cuprins de a'i vedea pe toţi intrând, un11 

după alţii, deşi aproape pe toţi îi cunoşteam, că am luat u« 
concediu de un ceas dela Murdstone şi Grinby, apoi m a f l ! 
lipit într'un ungher, ca, să asist la acel spectacol. Princip 3 ' 1 ' 
membri ai clubului, toţi cei care putuseră intra în cămăru e ' 
fără să o umple de tot, stăteau înaintea mesei, cu d. Micax V" 
ber. Vechiul meu amic, căpitanul Hopkins, care'şi s p ă l a t 
faţa, în cinstea acelei ocazii solemne, se aşezase aşa, ca s 

poată ceti petiţia celor cari nu'i ştiau conţinutul. Uşa se d e S ' 
chise, în sfârşit şi norodul începu să intre, la rând, cu aŞ' 
teptare la uşe, până'şi punea fiecare iscălitura şi pleca-. ^ a ' 
pitanul Hopkins întreba pe fiecare persoană, ce se înfăţ'S 

— Aţi citit-o? 
— N u ! 
— Voiţi să-o auziţi ? 
Dacă nefericitul da cel mai mic semn că doreşte, câp1 

nul Hopkins îi citea tot, fără să sară o vorbă, cu cel m 3 ' r a . 
sunător glas. Căpitanul ar fi citit-o de douăzeci de mii de ° 
pe rând, dacă douăzeci de mii de inşi ar fi dorit să-o ascul ' 
unul după altul, Mi-aduc aminte ifosul cu care rostia « a 

ca acestea: 

•1 



161 

„Reprezentanţii poporului adunaţi în Parlament".... „Au
torii petiţiei cer cu umilinţă onoratei Camere... nenorociţii su
puşi ai Graţioasei Sale Majestăţi". Cuvintele acestea erau 
parcă nectar în gura sa, iar d. Micawber în vremea acee?, 
contempla blând cuele de pe peretele din faţă, ascultându-şi 
opera cu trufia unui autor.. 

Pe când îmi făceam calea obicinuită dela temniţă la 
Blackfriars, sau hoinăream în ceasul de răgaz prin străzi în-
tortochiate, ale căror pietre poate că mai păstrează urma pa
şilor mei de copil, mă întrebam dacă aş putea uita pe vreunul 
din toţi indivizii care'mi revenea necontenit în minte, şi care 
făcuseră lanţ, sub ochii mei, la sunetul vocii căpitanului Hop
kins ! Când mă întorc cu mintea la acea înceată agonie a ti-
nereţei mele, mă uimesc de câte romane scorneam a unei cu 
oamenii aceia ca eroi. Şi astăzi romanele acelea piu'esc ca o 
ceaţă fantastică, peste fapte reale ! Şi de aceea nu mă m'r, 
c ă în tot ce scriu, parcă un copil merge înainte'mi, un inoceni 
c u spirit romantic, care creează o lume închipuită din stran'a 
s a viaţă şi din mizeria îndelung suferită. Nu mă mir, îl plâng 
n u m a i ! 

CAPITOLUL XII 
Cum nu mi-e deloc bine, trăind pe socoteala 

mea, iau o mare hotărîre. 

In sfârşit, apelul d-lui Micawber fu primit, cererea sa 
ascul;ată şi se porunci punerea sa în libertate, după lege, spre 
j^area mea bucurie. Creditorii nu fură prea nemilostivi, şi d. 
Micawber mă înştiinţa că însuş cumplitul cismar declarase în 
pI'n tribunal, că nu'i poartă duşmănie, dar fireşte, când avea 
U Q datornic, voia să fie plătit: „mi se pare, zicea el, că e ome-
«eş'e". 

D. Micawber după ce fu judecat se întoarse la închsoare 
Pentrucă mai erau de achitat sume de bani, erau formalităţi 
„ e îndeplinit până să fie în adevăr liber. Clubul îl primi cu 
^sufleţire şi ţinu o întrunire în seara aceea. în onoarea lui, 

11 
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pe când d-na Micawber şi eu mâneam în linişte un drob de 
miel, iar copiii dormeau lângă noi. 

— Cu prilejul acesta, propun, d-le Copperfield, zise d-na 
Micawber, să bem incă puţin grog, — pentrucă mai bău
sem, — în memoria tatii şi a mamii. 

— Sânt morţi, doamnă? întrebai eu, după ce golisem un 
pahar din această băutură. 

— Mama a părăsit lumea, până nu începuseră dificul
tăţile d-lui Micawber, sau mai bine zis, până nu ajunseseră 
apăsătoare. Tata a trăit destul, ca să slujească de multe ori 
de chezaş d-lui Micawber şi a murit apoi, regretat de nume
roşii săi amici. 

D-na Micawber clătină din cap şi vărsă o lacrimă de re
gret peste unul din gemeni, ţinut la piept în momentul acela, 

Am crezut că este cel mai nemerit prilej să'i pun b în
trebare, de mare însemnătate. Vorbii dar: 

— D-nă Micawber, pot să vă înireb, ce socotiţi că-ar 
putea face acum d. Micawber, ieşit din încurcătură şi pus în 
libertate? Aţi luat o hotărâre? 

— Familia mea, rosti d-na Micawber, — şi rostea tot
deauna aceste două cuvinte cu maestate, fără să fi aflat vreo
dată de cine anume vorbea — familia mea este de părere, că 
d. Micawber ar face bine să părăsească Londra şi să caute 
a'şi întrebuinţa însuşirile în provincie. D. Micawber are mari 
însuşiri, d-le Copperfield. 

I-am răspuns că fiu mă îndoiam. 
— Mari facultăţi! repetă d-na. Familia mea este de pă

rere, că cu puţină protecţie, un om ca dânsul ar putea să f»e 

de mare folos în administraţia vămilor. Inrârurirea familia 
mele fiind mai cu seamă locală, es fe dorinţa lor ca d. Micaw
ber să se ducă la Plymouth. E necesar, zic ei, ca el să se 
găsească acolo. 

— Ca să fie gata ? strecurai eu. 
— Tocmai, ca să fie gata... în caz când s'ar întoarce 

roata norocului. 
— V ă duceţi la Plymouth şi dumneavoastră ? 
întâmplările zilei precum şi gemenii, împreună cu grogo* 

băut, iritaseră nervii d-nei Micawber. Ea se porni pe plân s 

şi-mi răspunse : 
— Nu'l voi părăsi niciodată pe d. Micawber! A fă c u t 

rău, fireşte, că mi-a ascuns la început, încurcăturile sale. E>ar 
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trebue să spun că optimismul caracterului său I'a făcut să 
creadă că poate ieşi la liman, fără să mă neliniştească pe 
mine. Şirul de mărgăritare şi brăţările,, moştenite dela mama 
au fost vândute pe jumătate din valoarea lor. Garnitura de 
mărgean, dăruită de tala la nuntă, a dat-o pe nimic, to'.uş 
nu-1 voi părăsi niciodată pe d. Micawber. Nu! strigă dânsa, 
din ce în ce mai mişcată, niciodată nu voi face una ca asta! 
De geaba ar căuta cmeva să mă convingă ! 

îmi venea foarte greu, căci d-na Micawber avea aerul 
să creadă că'i ceream aşa ceva şi o priveam îngrozit. 

— D. Micawber are scăderile sale. E drept că este ne
prevăzător. M'a amăgit asupra veniturilor şi datoriilor sale, 
urmă dânsa, privind ţintă peretele, dar nu-1 voi părăsi nicio
dată pe d. Micawber ! 

D-na Micawber îşi ridicase încet, încet vocea şi atât 
de tare ţipă, uit mele cuvinte, că mă înspăimântai grozav şi 
alergai în sală, unde era adunat clubul. D. Micawber pre
zida, în fruntea unei mese lungi şi cânta din răsputeri cu to
varăşii săi, în cor: 

Voioşi, voioşi să ne 'nsurâm 
Că'i tare bine 'n sărăcie ! 
Voioşi, voioşi să ne 'nsurâm! 
Un ştreang de gât ne-aş^eaptă ! Fie ! 

L'am întrerupt, ca să'l vestesc că d-na era într'o stare în
grijitoare. El izbucni îndată în hohote de plâns şi mă urmă 
grabnic, cu vesta încă plină de capete şi de cozi de crevete 
(raci mici) căci fusese ospăţ . 

— Ema ! îngerul meu ! strigă d. Micawber, repezin-
du-se în odae; ce ai ? 

— Nu ie voi părăsi niciodată, d-le Micawber ! strigă ea. 
— Sufletul meu ! glăsui d. Micawber, luând-o în braţe, 

£ânt cu desăvârşire sigur! 
— El este tata copiilor mei, este tata gemenilor mei ! 

f irele Unereţei mele! strigă d-na Micawber, sbătându-se. 
Niciodată nu-1 voi părăsi pe d. Micawber ! 

D. Micawber fu aşa de adânc mişcat de această do-
V a d ă a devotamentului ei, (cât despre mine, eram numai la-
crămi) că o strânse cu patimă pe inimă, rugând-o să rid-'ce 
°chii să se liniş ească. Dar, cu cât o ruga să'şi ridice ochii 
s Pre el, cu atât privirea i se făcea mai turbure, şi cu cât o 
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ruga să se potolească, cu atât mai neliniştiră era. Drept ur
mare, d. Micawber se lăsă molipsit şi'şi amestecă lacrămile 
cu ale nevesti-si şi cu ale mele, apoi mă rugă să scot un 
scaun în capul scării şi să adăst acolo, până îşi va culca co-
ţia în pat. Aş fi dorit să mi iau bună seara şi să plec, dar el 
nu mă lăsă, pentrucă încă nu sunase clopotul de plecarea 
streinilor. Am rămas deci la fereastra scării, până a venit şi 
el, cu alt scaun. 

— Cum îi mai este d-nei ? am întrebat eu. 
— E foarte abătută, dădu din cap d. Micawber, a venit 

reacţiunea. Ah ! ce zi cumplită ! Sântem singuri pe lume a-
cum — toate se depărtează de noi... 

D. Micawber îmi strânse mâna, gemu şi se porni pe 
plâns. Eram foarte mişcat şi nu mai puţin desamăgit, căci 
speram că vom fi veseli, ajunşi însfârşit la desnodământul 
atâta timp dorit. Dar d. şi d-na Micawber erau atâta de de-
prinşi cu vechile lor încurcături, că'mi vine să cred că erau 
acum miraţi şi zăpăciţi, văzându-se scăpaţi ! Toată mlădierea 
caracterelor lor pierise, nu'i văzusem niciodată aşa de trişti 
ca în seara aceea. Când sună clopotul ,d. Micawber mă pe
trecu până la poartă şî mă binecuvânta la despărţire. Foarte 
îngrijorat l-am lăsat în urmă'mi, atât de nenorocit mi se păru. 

Dar cu toată turburarea şi mâhnirea ce ne copleşise în-
tr'un chip aşa de neaşteptat pentru mine, vedeam limpede că 
d. şi d-na Micawber şi familia lor aveau să părăsească Lon
dra, şi că despărţirea se apropia. Atunci, în forcându-mă în 
seara aceea acasă. în timpul nopţii petrecute fără somn, mi-a 
venU, pentru întâia dată, nu ştiu cum, un gând care avea să 
ajungă hotărâre puternică. 

Mă legasem aşa de intim cu Micawberii, luasem parte la 
nenorocirile lor şi eram aşa de lipsit de prieteni, încât la gân
dul că voi fi iarăş silit să'mi caut sălaş, ca să trăesc printre 
streini, sîmţeam că mă arunc încă odată aşa, la întâmplare, 
în acea viaţă prea cunoscută acum, pentru ca să mai mă poată 
amăgi. Toate simţămintele delicate, rănite de traiul acela, 
toată ruşinea şi suferinţa ce ele trezeau în mine, mă dureau 
aşa de cumplit, că numai gândindu-mă la ele, am fost sigur 
că asemenea viaţă este de neîndurat. 

Ştiam că altceva de făcut nu'i, decât de a căuta în mine 
mijlocul şi pu'erea. Rar aflam câteceva de d-ra Mufdstone 
dar niciodată de d. Murdstone. Două, trei pachete cu vest" 
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imnte noi sau cârpite îmi fuseseră trimise prin d. Quinion, 
cu o hârtiuţă, pe care scria că J. M. speră că D. C. se sileşte 
să'şi împlinească datoriile. Atât, nici o speranţă deci, că aş 
Putea să ajung altceva decât un biet lucrător. 

Ziua următoare îmi dovedi că d-na Micawber nu vor
bise cu uşurinţă de plecarea lor. Eram încă în prima fierbere 
a noilor mele gânduri, când ei închiriară un mic apartament 
Pentru o săptămână, în casa unde locuiam eu. Apoi aveau 
să plece la Plymouth. O. Micawber veni la birou, după amia
ză, ca să-1 vestească pe d. Quinion că plecarea sa îl silea 
să se despartă de mine şi să'i spună despre mine tot binele. 
Pe care cred că-1 meritam. D. Quinion chemă pe Tipp, că
ruţaşul, care era om însurat şi avea o cameră de închiriat. 
Odaia fu închiriată pentru mine, spre mulţumirea şi a căru
ţaşului şi a mea, crezu el, pentru că tăcui chitic. D a r hotă
rârea mea era neclintită. 

îmi petreceam serile cu d. şi d-na Micawber, cât timp 
s , a m sub acelaş acoperiş şi cred că prietenia noastră sporea, 
Pe măsură ce se apropia momentul despărţirei. In ultima Du
minică mă poftiră la masă. Ni se dădu friptură de porc cu 
sos de mere şi budincă. In ajun cumpărasem un cal de lemn 
Şarg pentru micul Wilkins Micawber şi o păpuşă pentru mica 
Etna. Orfanei i-am dat un schilling, pentrucă urma să fie 
concediată. 

Ziua trecu, vesel, deşi eram toţi foarte mişcaţi de apro
piata noastră despărţire. 

— Nu voi putea niciodată să mă gândesc la greutăţile 
'ndurate de d. Micawber, d-le Coppzrfield, îmi spunea 
d-na Micawber, fără să mă gândesc şi la d-ta. Te-ai purtat 
vecinic cu noi cât se poa'e de îndatoritor şi de delicat. Nu 
ne-ai fost chiriaş, ci prieten. 

— Dragă, rosti d. Micawber, Copperfield (căci luase 
°biceiul să'mi spună pe nume) are o inimă simţitoare la ne
norocirile altora, când aceştia sânt la aman. Are cap bun la 
chibzuială şi o mână... în'r 'un cuvânt, o minunată însuşire 
Pentru a dispune de orice nu e absolut necesar. 

Am spus că sânt recunoscător la laudă şi am repetat 
C a mi părea rău să mă despart de ei. 

— Scump amic, glâsui d. Micawber, sânt mai vrăs fn'c 
d £cât d-ta şi am mai multă experienţă şi cunosc... într'un cu-
v â n t , greutăţile de tot felul, ca să vorbesc în mod general. 
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Pentru moment şi până ce mi-o pica împrejurarea ce-o aş-
lep't mereu, nu'ţi pot da altceva decât poveţe! Sfaturile mele 
însă merită să fie ascultate, mai ales că... într'un cuvânt, pen
tru că eu nu le-am urmat niciodată, şi vezi... aci d. Micawber, 
care până acum îmi zâmbea şi mă privea triumfător, — se 
opri, încruntă sprincenele şi urmă: vezi în ce hal am ajuns ! 

— Dragă Micawber ! strigă nevastă-sa. 
— Am zis, grăi d. Micawber, uitând şi surâzând iarăş : 

în ce hal am ajuns ! 
Sfatul meu este : ( j N u amâna pe mâine, ce poţi face 

astăzi". 
Tărăgănirea este un furt de timp. Ia prilejul de păr ! 

—• Maxima bietului tata, făcu d-na Micawber. 
—• Scumpo, zise d. Micawber, tatăl tău a fost un om 

de ispravă şi să mă păzească Dumnezeu să rostesc o vorbă, 
care l'ar scoborî în ochii cuiva. Oricum, nu cred că... într'un 
cuvânt, o să mai vedem vreodată un om de vrâsta lui, cu 
pulpele aşa de bine strânse în jambiere, nici în stare să ci
tească o carte cu litere aşa de mici, fără ochelari. Dar şi-a 
pus maxima în aplicare, dragă tocmai la nunta noastră. Şi ctf 
atâta iuţeală a procedat, că nu m'am mai refăcut niciodată 
din cheltuiala aceea zorită. 

D. Micawber îi aruncă o privire d-nei Micawber, apoi 
adaogă : „Nu doar că-mi pare rău, scumpo, din potrivă". Şi 
tăcu un răstimp. 

— Cel de-al do'lea sfat al meu îl şt i i : Venit anual două
zeci de livre sterlinge ; cheltuială anuală : nouăsprezece livre, 
nouăsprezece shillingi. şease pence ; rezultat: fericirea. Ve
nit anual douăzeci de livre sterlinge ; cheltuială anuală două
zeci de livre, şease pence : rezultat mizeria. Floarea s'a ves
tejit, frunza cade, nădejdea piere şi... într'un cuvânt, eşti îne
cat pe vecie, cum sunt eu acum ! 

Şi ca să dea o pildă şi mai izbitoare, d. Micawber bău 
un pahar de punch *) cu mare mulţumire şi începu să fluere 
o polcă studenţească. 

L'am asigurat fireşte că nu voi uita niciodată preceptele 
sale, lucru de prisos, căci era vădit că rezultatele vii ce l e 

aveam sub ochi, făcuseră o mare impresie asupra mea. A 
doua zi, dis de dimineaţă, toată familia era la biroul diligentei 

*) băutură englezească, spirtoasă. 
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Şi văzui cu tristeţe pe fiecare luându-şi locul în fundul tră-
surei. 

— Copperfield, zise d. Micawber, adio ! Să ai parte de 
s por şi fericire ! Dacă mă voi convinge, în viitor, că soarta 
"lea nefericită ţi-a slujit de lecţie, voi simţi că n'am ţinut în 
sadar locul altuia pe pământ. Dacă dau de noroc (şi aşa sper) 
fericit aşi fi, numai să-mi stea în putere, să te ajut în "planurile 
d-tale viitoare. 

Cred că d-nei Micawber, care se află în diligentă cu 
copiii şi mă văzu stând în drum, privind-i trist, par'că o ceaţă 
'i căzu de pe ochi şi văzu cât eram de micuţ. Cred aşa, pentru 
c ă îmi făcu semn să mă urc lângă dânsa, cu un fel de dra
goste de mamă şi cu braţele în jurul gâtului meu mă sărută 
c a pe un fiu. Abia avui timp să mă cobor, la plecarea dili-
9enţei şi abia îmi puteam deosebi prietenii printre batistele 
Pe care le fluturau. Am rămas în mijlocul drumului, orfana şi 
eu, privindu-ne jalnic, apoi după o strângere de mână, ea se 
'ndrumă spre azilul S. Luca, iar eu m'am dus să'mi încep 
2>ua la Murdstone şi Grinby. 

Dar n'aveam de gând să mai duc mult o viaţă aşa de chi
nuită. Nu. Mă hotărîsem să fug, să mă duc la ţară, ca să o 
9âsesc pe singura mea rudă, ce-o aveam pe lume, pe miss 
Betsey şi să>-i spun toată povestea vieţei mele. 

Am mai spus-o, că nu ştiu cum se născuse în mintea mea, 
acest plan disperat. Dar odată ce-1 concepui, se sfârşise şi 
notărîrea mea rămase mai neclintită ca toate hotărîrile ce 
'e~am luat mai apoi în viaţă. Nu sunt de loc sigur că speran
ţ e mi-au fost mari, dar eram hotărît să-mi execut planul. 

De sute de ori, din noaptea în care îmi plăzmuisem ideea 
C are-mi izgonia somnul, îmi perindasem prin minte toată 
v>aţa mea, d'n ceasul naşterei, aşa cum mi-o povestea mama 
?' eu o ascultam cu deosebită plăcere ; întâmplare pe care o 
Ştiam pe de rost. In povestea aceea, mătuşe-mea era aşa ca 
0 nălucă, doar răsăria şi pierea, cumplită şi nemiloasă, dar 
e r a în purtarea ei ceva, de care 'mi plăcea să-mi aduc aminte 
?'_care-mi da o scânteie de speranţă. Nu puteam să uit că i se 
Paruse mamei că mătuşa îi mângâiase dulce părul frumos şi 

eŞi aceasta era o idee fără nici un temei, îmi plăsmuisem un 
ablou plăcut din momentul în care sălbateca'mi mătuşe fu-
e s e îndoioşată un pic, înaintea acelei frumuseţi copilăreşti, 
? a de limpede în mintea mea, aşa de scumpă mie. Episodul 

1. 
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aceasta lumina blând t o t tabloul. Poate aci era germenele 
care, după ce dormise mult în cugetul meu, îmi crescuse încet 
hotărîrea. 

Nu ştiam nici unde locueşte miss Betsey. I-am scris a-
tunci Piggotliei o lungă scrisoare, în care am întrebat-o, aşa 
ca din întâmplare, dacă-şi aduce aminte unde stă, zicând câ 
par'că am auzit de o doamnă din cutare comună şi că erai» 
curios să ştiu dacă nu e mătuşa. Ii mai spusei în scrisoare 
PeggotWei că aveam deosebită nevoe de o jumătate de gu>* 
n e e * ) şi că dacă mi-o poate împrumuta. îi voi fi recunoscâ' 
tor. Voiam să-i spun mai târziu, înapoindu-i banii, ce nevoe 
avusesem. 

Răspunsul sosi de grabă plin ca totdeauna de cel mai 
duios devotament. îmi trimitea o jumătate de guinee (ce greu 
o fi scos-o ea din lada lui Barkis !) şi-mi spunea că nvss 
Betsey locuia lângă Dover, dar nu ştia dacă la Dover chiar, 
ori la Hythe, Sandgate sau Folkestone. Un lucrător din m a* 
gazin îmi spuse că toate orăşelele acelea erau la olaliă ; asta 
mă mulţumi şi luai hotărîrea să plec la sfârşitul săptămânii-

Eram o mică făptură foarte onestă şi nu voiam să-m> 
mânjesc amintirea lăsată la Murdstone şi Grinby. Mă ere" 
deam deci dator să rămân până Sâmbătă seara, şi cum pr' ' 
misem plata pe o săptămâna înainte, la intrarea în slujbă, 
mă hotărîsem să nu-mi încasez, la ceasul plăţii, simbria. Cu 
gândul ăsta împrumutasem cei patrusprezece lei, ca să p o t 

face faţă cheltuelilor de călătorie. Ca urmare, Sâmbătă seara, 
când aşteptam cu toţii în magazin primirea lefii, şi Tipp, câ' 
ruţaşul se înfăţişe, ca de obicei, cel dintji să-şi primească 
plata, eu îl luai de mână pe Mick Walker şi-1 rugai să treacă 
la cassă, când va fi rândul meu şi să-i spună d-lui Quinio11 

că am plecat să-mi duc cufărul la Tipp. I'am spus pentru 
ultima dată noapte bună lui „Cartof" şi am plecat. 

Bagajul îmi rămăsese la vechea mea locuinţă, de cealaltă 
parte a râului. Pe dosul unui carton de expediţie, din cele 

ce le ţintuiam pe lăzi, scrisesem adresa : „D. David, p o S ^ 
restant, la Mesagerii, Dover. „Aveam eticheta în buzunar Ş1 

socoteam să o fixez pe bagaj, de cum Toi scoate din casa-
Mergând, priveam în juru-mi, ca să văd, de nu găsesc pe °" 

*) 14 lei. 
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neva să-mi ajute la purtarea bagajului până la biroul dili
gentei. 

Zării un tânăr cu picioare lungi lângă un cărucior tras 
de un măgar. Stătea aproape de Obel.scul de pe strada Black-
friars. Ii întâlnii privirea mergând şi el mă întrebă dacă-I cu
noşteam, părându-i-se pe semne, că mă uitam prea lung la el. 
începu a se încrunta la mine dar eu mă grăbii să-i spun că 
nu-l înfruntam, ci că mă întrebam dacă n'ar vrea el să-mi 
*acâ un serviciu. 

— Ce serviciu ? întrebă el. 
—• Să duci un cufăr. 
— Ce cufăr ? 
— Al meu. II lămurii că se află într'o. casă din capătul 

frăzii şi că mi-ar părea bine să vrea să mi-1 ducă pentru 
Şease gologani până la biroul diligentei de Dover. 

— Fie şi şease gologani! zise omul cu picioarele lungi 
Şi se urcă pe dată în cărucioara lui, făcută numai dintr'o 
scândură pe roate, şi aşa de repede porni în direcţia arătată. 
c ă alergam din toate puterile după măgar. 

Tânărul avea un aer obraznic, tare neplăcut. Nu-mi plăcea 
de loc cum tot mesteca în gură un pai, pe când îmi vorbea, 
dar târgul se încheiase. Ii spusei să urce în odaia părăs'tă de 
'fc'n.e, şi aduserăm cufărul jos şi îl aşeză în căruţă. Nu-mi 
v e«ea să pun adresa, de teamă'că vre-un mpmbru al familiei 
Proprietarului să nu-mi ghicească planurile. II rugai deci pe 
caruţaş să se oprească un minut de cum va ajunge la zidul 
t e l mare al temniţei ,,King's Bench". Abia rostisem vorbele 
acestea, când el o şi porni, ca şi cum şi el şi bagajul şi că
inţa şi măgarul erau toţi muşcaţi de streche şi eram cu su
jetul la gură, alergând şi strigându-1, când îl ajunsei la locul 
ţ e~i spusesem. , 

Eram roşu de mânie, necăjit şi-mi căzu jos moneda, scoţând 
*nn buzunar cartonul-etichetă. Pusei banul în gură, pentru 
^ai multă siguranţă şi deşi mâinele îmi tremurau, izbutii să 

e 9 cartonul, când primii sub bărbie, dela căruţaşul cu pi
cioare lungi, un pumn şi văzui banul (era o monedă de o ju-
datate de guinee) trecând din gura mea în mâna lui. 

•— H e i ! strigă omul, apucându-mă de gulerul ha'nei, 
trâmbându-se grozav, asta-i afacere de poliţie, nu-i aşa ? 

rei s'o ştergi, nu-i aşa ? Vino la poliţie, pungasule, hai la 
Po]iţ ie ! 

L 
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— Dă-mi banii mei, zisei eu înfricoşat, şi lasâ-mă î»1 

pace. 
— Vino Ia poliţie, repetă el, să dovedeşti acolo că sunt 

ai tăi. 
— Dă-mi bagajul şi banii ! izbucnii în lacrămi. 
El striga mereu: „Vino la poliţ ie!" şi mă trăgea aş» 

de tare aproape de măgar, ca şi cum ar fi fost vre-o legă' 
tură în'.re dobitocul acela şi un comisar. Apoi păru căi-Ş1 

schimbă gândul, sări în căruţă, se aşeză pe bagajul meu şi 
spunând că se duce drept la poliţie, o porni în goană tur
bată. 

Alergam după el din toate puterile, dar mă istovisem şi 
n'aşi fi cutezat să-1 strig, chiar dacă aş fi putut. De două' 
zeci de ori era să fiu strivit, cale de vre-o şeapte sute de 
metri. Acum îl vedeam pe hoţ, acum pierea, apoi iar îl ză
ream, primeam câte un sfârc de bici dela vre-un căruţaş, mă FO" 
jura câte c'neva, cădeam în noroi, mă ridicam, ca iar să alerg^ 
mă năpusteam în braţele vreunui trecător sau mă repezean1 

într'un stâlp. In sfârşit, năuc de spaimă şi căldură, ternari' 
du-mă că o să văd în curând Londra întreagă punându-se Ve 

urmele mele, l'am lăsat pe hoţ să se ducă cu bagajul şi bani' 
mei unde va voi şi gâfâind şi plângând luai drumul Greefl' 
wichului, care, după cîte auzisem, ducea la Dover, ducâno 
spre locul unde se retrăsese mătuşe-mea, miss Betsey, a ' 
proape tot atât de puţin, cât adusesem cu zece ani mai în a " 
inte, în noaptea în care naşterea mea îi făcuse atâta necaz. 

CAPITOLUL XIII 
Urmările hotărârii mele 

După câte îmi aduc aminte, cred că avusesem nebuna id^ 
să alerg tot drumul până la Dover, după ce m'am lăsat o 
urmărirea căruţaşului cu harabaua şi măgarul lui, şi am l u a 

calea Greenwichului. In tot cazul, iluziile mi se ris'piră cU" 
rând şi a trebuit să mă opresc pe drumul Kentului, lângă 
terasă, în faţa căreia era un avus cu o statue mare în m'j'°c ' 
suflând într'o concă seacă. Acolo, mă aşezai pe un prag 
uşe, istovit de silinţele mele şi aşa gâfâiam că abia mai 
veam putere să plâng după cufăr şi bani. J 
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Se înoptă. Pe când mâ odihneam, am auzit orologiile su
dând ora zece. Dar era din fericire vară şi era cald. Odihnit 
Şi scăpat de înăbuşala de până atunci, m'am sculat şi am 
pornit pe calea Greenwichului. O clipă nu m'am gândit să 
fac calea 'ntoarsă. Nu cred că mi-ar fi venit gândul ăsta, 
chiar dacă şoseaua Kentului ar fi fost toată numai troene 
de zăpadă. 

Dar puţinul meu avut (aveam 15 bani în buzunar şi mă 
mir că-i aveam, într'o Sâmbătă seara !) îmi dădea griji, cu 
toată bravura mea. începeam să plăsmuesc un articol de ga-

. zetă, în care să se spună peste câteva z<le că am fost găsit 
mort, lângă un gard, şi mergeam trist, cu toată iuţeala picioa
relor, când trecui pe lângă o magherniţă cu o tablă, pe care 
scria că se cumpără haine bărbăteşti şi femeeşti şi că se 
Plătesc bine oasele şi cârpele vechi. Stăpânul magherniţei şe
dea în pragul uşii, numai' în vesta, cu pipa în gură. O mulţi
me de haine şi pantaloni atârnau de scundul tavan. Prăvălia 
e r a luminată numai de două lumânări, aşa că negustorul avea 

a erul unui om în plină răzbunare, care-şi spânzurase vrăj,-
niaşii şi se bucura la vederea hoiturilor lor. 

Exţ>erienţa, dobândită la d-na Micawber îmi hărăzi, la 
Priveliştea aceea, un mijloc de a mai depărta puţin soarta 
vitregă. Am intrat într o ulicioară, mi-am scos ves'a, am pă-
turit-o cu grije la subţioară şi m'am înfăţişat la uşa magher
niţei. 

— Domnule, am de vânzare această vestă pe un preţ 
"Convenabil. 

D. Dolloby (aşa scria pe Firmă) luă vesta, îşi agăţă 
Pipa de uşe, intră în magazin şi eu îl urmai. Potrivi cu 
degetele feştilele lumânărilor, întinse vesta pe tejghea, o cer
cetă, o apropie de lumină, ca să o vadă mai bine şi-mi vorbi : 

—- Cât vrei să iai pe jiletca asta ? 
— O , d-ta ştii mai bine decât mine, cât face, zisei eu 

cu modestie. 
— Nu pot vinde şi cumpăra tot deodată, spune preţul 

hăinuţei. 
— Un leu şi optzeci de bani ar fi... ? zisei sfios, după ce 

Şovăisem. 
D. Dolloby împături vesta şi mi-o dădu înapoi. 
— Ar trebui să-mi jefuiesc familia, dacă ţi-aş da nouă-

2 e c i de bani. 
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Mă punea într'o situaţie foarte neplăcută omul. Ce drept 
aveam să-i cer să-şi jefuiască familia, pentru mine, un om 
absolut strein ? Nevoile mele erau aşa de poruncitoare totuş, 
că am spus că primesc nouăzeci de bani, dacă vrea dânsul. 
D. Dolloby primi mormâind. I'am spus bună-seara şi-am 
plecat din dugheană cu nouăzeci de b a i *i m a i bogat şi cu o 
vestă mai sărac. Dar încheindu-mă la haină, lipsa nu se 
vedea. , 

Intr'adevăr, prevedeam limpede că haina avea să se 
ducă după vestă şi că voi fi fericit să ajung la Dover în pan
taloni şi'n cămaşe. Dar nu eram aşa de muncit de ideea asta, 
precum s a r crede. Afară de-o impresie generală că drumul 
era lung şi că stăpânul măgarului se purtase rău cu m'ne, 
cred că nu aveam nimic desluşit în cap, .asupra greutăţilor 
isprăvii mele de cum am pornit din nou la drum, cu cei nouă
zeci de bani în pungă. 

îmi făurisem un plan de cum să petrec noaptea. Planul era 
să mâ culc lângă ziduJ de d:ndos a fostului meu pension, în-
tr'un loc în care fusese altădată o clae de fân. Mi se părea 
că vecinătatea foştilor mei camarazi îmi va ţine oarecum to
vărăşie şi că voi simţi un pic de plăcere aproape de dormi
torul în care îndrugam altădată poveşti, deşi şcolarii n'aveaU 
de unde să ştie că sunt acolo fireşte, iar dormitorul nu m'--af 

fi dat adăpost. 
Grea fusese ziua pentru mine şi eram tare ostenit, când 

am ajuns în sfârşit pe înălţime, la Blackheath. Mi-a fost cai» 
greu să găsesc şcoala „Salem-House", dar apoi am găsit de 
grabă şi căpiţa de fân şi m'am culcat alături, după ce dasei» 
un ocol zidurilor, după ce privisem toate ferestrele şi mâ a" 
sigurasem că întunericul şi tăcerea domnesc pretutindeni. N u 

voi uita nici odată sentimentul de singurătate ce m'a pătrufls 

întinzându-mă pe pământ, pentru întâia oară fără un aco
periş deasupra capului. 

Şi somnul coborî pe ochii mei, cum pogora în sear 3 

aceia peste atâtea alte făpturi, părăsite ca şi mine, peste toy1 

cei pentru care uşile caselor sunt închise, peste cei lătraţi d e 

câini cu vrăjmăşie. Visam că eram culcat în patul meu del3 

pension şi că vorbeam cu tovarăşii mei de atunci. Şi m 3 J Î 1 

trezit cu numele lui Steerforth pe buze şi privind rătăcit ste
lele strălucitoare de deasupra mea. Când mi-am anrntit u n _ 
mă aflam la ora aceea târzie, m'am sculat, speriat fără P f l* 
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cină şi am pornit-o la drum. Dar stelele păleau acum şi o 
slabă lumină în tărie vestea apropierea zilei. 

Prinsei curaj şi, cum eram tare ostenit, m'am culcat 
şi-am adormit iar, simţind mereu prin somn un frig străpun
gător. In sfârşit, razele soarelui şi clopotul de deşteptare a 
pensionului mă treziră. Dacă aş fi tras nădejde că Steerforth 
era încă acolo, aşi fi dat mereu târcoale, până aş fi dat ochii 
cu el singur ; dar ştiam că el trebue să fi părăsit pensionul 
de demult. Poate că Traddles mai era încă, dar nu eram si
gur şi nu aveam destulă încredere în tăinuirea sau în pătrun
derea sa, ca să mă destăinuesc lui, oricât de bună părere a-
veam de inima sa. Mă depărtai deci, pe când elevii d-lm 
Creakle se sculau. Luând calea lungă şi prăfoasă, ce mi se 
spusese că duce la Dover de pe când făceam parte dintre 
ei, deşi pe atunci nu bănuiam că aşi putea să călătoresc vre-o 
dată pe drumul acela. 

Câtă deosebire între dimineaţa aceasta de Duminică şi 
aceea petrecută odinioară la Jarmouth! La ceasul obicinuit 
auzii clopotele bisericilor, întâlnii oameni ducându-se la ru
găciune, trecui pe dinaintea unor biserici deschise. Cântări 
răsunau sub soarele măreţ. Paracliserul din tinda bisericii 
sau de lângă copacul din ogradă îşi ştergea fruntea şi mă 
privea chiondărâş, văzându-mă trecând fără să mă opresc. 
Pacea şi liniştea Duminicilor de altădată domneau pretutin
deni, numai în inima mea mu 

Mă simţeam nevrednic, murdar, plin de praf şi nepiep
tănat cum eram. Fără icoana mereu vie înaintea ochilor mei, 
a mamei mele, strălucitoare de tinereţe şi frumuseţe, stând 
lângă foc şi plângând, şi a mătuşe-mi, înduioşată o clipă de 
mama, nu cred să fi avut curaj să merg până a doua zi. Dar 
acea plăsmuire a închipuirei mele mergea înainte-mi şi eu o 
urmam. 

Bătusem în ziua aceea douăzeci şi trei de mile pe dru
mul mare şi eram istovit, nedeprins cu asemenea trudă. Par'că 
mă văd într'amurg, trecând cu picioarele rănite şi mort de 
oboseală podul dela Rochester şi mâncând pâinea ce mi-o 
cumpărasem pentru cină. O căsuţă, două din cele cu biletul 
-.cameră pentru călători" mă ispitea grozav, dar nu îndrăz
neam să cheltuesc cei câţiva gologani ce-i mai aveam, şi-apoi 
wi-era trică de întunecatele mutre ale unor vagabonzi, întâl
nit» pe cale. Nu-i mai cerui adăpost aşa dar, de cât cerului, 
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ca'n noaptea irecută, ş-am sosit anevoe la Chatam care 
noaptea înfăţişează o fantasmagorie de podeţe ce se ridică, 
de vase fără pânze, cu ancora într'un ţărm mocirlos. M'am 
strecurat de-alungul unui zid, acoperit cu iarbă, dând într'o 
ulicioară şi m'am culcat lângă un tun. 

Santinela care era de gardă, mergea în sus şi'n jos, şi 
liniştit de aflarea ei acolo, deşi ea habar n'avea că sunt pe 
aproape tot aşa cum nu mă bănuiseră camarazii mei de 
şcoală din Salem-House, am dormit adânc pană dimineaţa. 

Deşteptându-mă, aşa de ţeapăn eram, aşa mă dureau pi
cioarele, eram aşa de năucit de bătaia tobelor şi de zgomotul 
paşilor soldaţilor, care par'că mă împresuraseră din toate 
părţile pe îngusta ulicioară, că am simţit, că nu voi mai putea 
merge mai departe în ziua aceea, dacă voiam să ajung la ca
pătul călătoriei mele. Prin urmare hotărîi să fac din vân
zarea hainei marea ispravă a zilei aceleia. 

Mi-am desbrăcat-o, ca să mă învăţ cu lipsa ei şi pu
nând-o sub braţ am început sa colind prăvăliile telalilor. 

O brodisem bine : negustorii de haine vechi erau mulţi 
şi aproape toţi aşteptau muşterii în pragul uşei. Dar cei mai 
mulţi aveau scoase afară haine de ofiţer, cu epolete şi, uluit 
de splendoarea mărfii lor, am colindat mult până să vorbesc 
unuia, de haina mea. 

Modestia mea mă împinse către dughenele cu vechituri 
pentru marinari şi în magherniţele de soul celeia a d-lui Dol-
loby. Aş fi fost prea ambiţios să mă adresez negustorilor de 
altă teapa. Descoperii în cele din urmă o prăvălioară cu în
făţişare ce-ţi dă curaj, colţul unei străduţe murdare ce se 
sfârşea într'un maidan de urzici . împrejmuit cu un gard încăr
cat cu haine de marinar. Pe semne că nu mai încăpeau în pră
vălie. Erau acolo şi puşti vechi şi leagăne de copii, pălării de 
pânză ceruită, un fel de hârdae cu atâtea chei ruginite,, că 
s'ar fi putut deschide cu ele toate porţile din lume. 

Am coborît câteva trepte cu un pic de emoţie, căci era 
mică şi joasă dugheana şi abia luminată de o fereas'ră îngustă, 
întunecată de hainele spânzurate pe lângă ea. îmi bătea 
inima şi'mi spori turburarea, când un bătrân îngrozitor, cu 
barba cenuşie, ieşi grabnic din vizuina sa, de după magher
niţă şi mă apucă de păr. Era cumplit la vedere, îmbrăcat 
într'o vestă de flanelă tare murdară şi mirosind straşnic a rom-
Patul lui, coperit cu o cârpă mototolită şi ruptă, era aşezat 
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în gaura pe care o părăsise şi care era lumina'ă de o fe-
restrue cu alt maidan de urzici înainte-i. Acolo păştea un 
măgar şchiop. 

— Ce vreai tu ? se răsti amarnic unchiaşul. Of! ochii 
mei ! ciolanele mele ! Ce vreai tu ? Oh ! plămânii mei) ficatul 
meu ! Ce vreai tu ? O h ! Goroo, Goroo ! 

Aşa m'am speriat de vorbele acelea şi mai cu seamă de 
geamătul lui, care aducea cu un ciudat suspin de moarte că 
n'am putut răspunde. Iar bătrânul, care nu mă lăsa de păr, 
urmă : 

— Of ! ce vreai tu ? Of, ochii mei ! Mădularele mele ! 
Ce vreai ? Of ! Goroo ! şi scoase strigătul acesta cu atâta pu
tere câ-i ieşiră ochii din cap. 

— Voiam să ştiu, am spus eu tremurând, dacă nu voiţi 
să cumpăraţi o haină. 

— Of! Să o văd ! strigă moşneagul. Of! am foc în 
inimă ! Arată-mi haina ! Of ! Ochii şi mădularele mele ! 
Arată-mi ha'na aia ! 

M ă lăsă de păr, şi cu mâinele lui tremurătoare, care se
mănau cu ghiarele unei păsări-monstru, îşi potrivi pe nas o 
pereche de ochelari, care nu-i împodobeau de loc ochii um
flaţi. 

— Of ! cât ceri pe jacheta asta ? răcni moşul, după ce 
o cercetase. Of ! Goroo ! Cât ceri ? 

•— Doi shillingi şi jumătate, am răspuns, revenindu-mî 
puţin. 

— Of, plămânii, ficatul meu ! Nu ! Strigă bătrânul. Oh î 
ochii ! Nu, ciolanele mele ! Nu ! doi shillingi! Goroo ! 

De câte ori scotea vorba aceea, par'că-i ieşeau ochii din 
cap şi rostea frazele pe un fel de arie, mereu aceiaşi aşa ca 
o bătae de vânt care începe slab, se ridică în sus şi cade, 
se potoleşte, mormăind. 

•— Bine, zisei eu, încântat că sfârşesc precupeţeala, pri
mesc doi shillingi. 

— Of, ficatul! urlă moşul, aruncând haina într'un raft. 
Pleacă ! Of ! Plămânii. Ieşi din prăvălie ! Of, ochii mei ! Cio
lanele mele ! Goroo ! Nu cere b a n i ; să facem un schimb. 

Aşa frică n'am tras niciodată. Dar i-am spus umilit că am 
nevoe de bani, şi că orice altceva nu mi-ar folosi. Că îl aştept 
la uşe, dacă aşa doreşte şi că nu ţin să-1 zoresc. Am ieşit decî 
d'n prăvălie şi m'am aşezat la umbra într'un colţ. Timpul 
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trecea, soarele mă ajunse în ungherul meu, apoi trecu de 
mine şi eu tot mai adăstam banii. 

Pentru cinstea acestei bresle, sper că n a hălăduit nic'o-
odată asemenea nebun, asemenea beţiv în negoţul tălălesc. 
Avea în împrejurimi faima că şi-a vândut sufletul satanei, Iu- A 
cru ce-1 aflai de grabă dela o sumedenie de băeţi de pe acolo, 
care dădeau buzna în magherniţa lui, şi urlau că-1 cheamă 
dracul, ca să-i dea banii îndărăt. 

x — Nu eşti sărac, Charley ! Ştim noi. Scoate aurul ! Ara-
tă-ne aurul, pe care ţi-ai dat sufletul dracului. H a i ! Caută'n 
saltea, Charley ! Descoase-o şi dă-ne şi nouă puţin aur ! 

Strigătele acestea şi cuţitul pe care i-1 întindeau copiii, 
ca să itaie de ngrabă salteaua, îl aţâţau aşa de straşn ;c, că-şi 
pierdu toată ziua repezindu-se după băeţi, care de cădeau 
prinşi se sbăteau şi-i scăpau din mâini. De mai multe ori, în 
turbarea sa, mă luă drept unul din ei, şi voi să se arunce 
asupră-mi, strâmbându-se grozav, de par'că avea să mă facă 
bucăţi. Apoi, recunoscându-mă la timp, se întorcea în du
gheană şi se întindea în crivat cred, după sunetul glasului 
său. Acolo urla pe tonul lui obicinuit „Moartea lui Nelson" 
scoţând câte un of! după fiecare vers şi ţipând de zeci de 
o r i : Goroo ! Spre mai marea mea nenorocire, băieţii cre-
zându-mă de-al prăvăliei, întru cât nu mă clinteam de-acolo 
eram îmbrăcat numai pe jumătate şi stăm cu atâta răbdare 
la uşe, mă loviră şi mă ocăriră toată ziua. 

El se sili de mai multe ori să mă facă să primesc un 
schimb. Veni la mine cu o und'ţă de prins peşte ; veni apoi 
cu o vioară. O pălărie în trei colţuri şi un fluer, mi le arătă 
pe rând. Dar n'am primit n'mic din toate acestea şi am aş
teptat desnădăjduit, rugâridu-1 cu lacrămi în ochi să-mi dea 
ban'i sau haina. In sfârşit începu să-mi plătească gologan 
cu gologan şi două ceasuri trecură până să-mi împlinească 
un shilling. 

— Oh, ochii mei ! Ciolanele mele ! se porni el să strige, 
lungindu-şi faţa hâdă afară din magherniţă. Vei pleca dacâ-ţi 
mai «sau doi gologani ? 

— Nu pot, mor de foame. 
— Oh, plămânii mei ! Ficatul ! Să-ţi mai dau trei golo

gani. 
— Nu m'aş precupeţi pentru câţiva gologani, dacă aş 

putea, i-ar spus. Dar am nevoe de ei toţi. 



— Of, go-roo ! (Mi-e peste putinţă să spun cum era el 
la faţă, când striga aşa, căci sta după uşe, nu-şi arăta faţa 
vicleană) ; pleci, dacâ-ţi dau patru gologani? 

Eram aşa de sfârşit, de prăpădit, că am primit şi, luând 
din ghearele sale banii, tremurând m'am depărtat până nu 
apusese de tot soarele, flămând şi însetat ca niciodată. Dar 
m'am înzdrevenit de tot, mulţumită unei cheltueli de trei go
logani şi pornind curag'os la drum, am făcut trei leghe până 
noaptea. 

Apoi am găsit un adăpost sub altă căpiţă de fân şi am 
dormit adânc, după ce-mi spălasem picioarele îndurerate, în-
tr'un râu, şi le înfăşurasem în frunze verzi. A doua zi di
mineaţa, când mi-am reluat calea, am văzut că eram încon
jurat de l'vezi şi câmpii de hamei. Vara era destul de înain
tată, pentru ca livezile să fie pline de mere coapte, şi recolta 
hameiului pe alocuri începuse. Frumuseţea câmpiilor mă îm-
bia nespus şi m'am hotărît în gând să mâ culc în noaptea a-
ceea în mijlocul hameiului, închipuindu-mi de sigur că voi 
găsi o plăcută tovărăşie în nesfârşirea de haraci, plină de 
graţioase ghirlande de frunze. 

M'am întâlnit în ziua aceea cu oameni cari îmi insuflară 
o groază şi astăzi, vie în amintirea mea. Prntre vagabonzii 
drumurilor, erau unii cari se uitau la mine aşa de sălbatec şi 
mă strigau după ce trecusem de ei, ca să viu să stăm de 
vorbă şi, când am început să fug nebuneşte, au aruncat cu 
pietre după mine. Mai ales nu-1 pot u'ta pe un tânăr căl-
dărar pribeag, cred, după foalele şi cleşttele lui. Era întovă
răşit de o femee şi aşa -de feroce mă săgeta şi cu aşa glas 
năprasnic răcni să mă' întorc din drum, că m'am oprit şi-am 
privit în jurul meu. 

— Vino aici, când te chem, tună căldărarul, sau te omor 
Pe loc. 

M'am gândit că e mai bine să mă apropii. Cercetându-i 
de mai aproape şi încercând să-1 înduioşez pe căldărar cu 
Privirea, văzui că femeea avea un ochi învineţit. 

— Unde te duci ? întrebă căldărarul, înfigându-şi mâna 
hii neagră în pieptul cămăşii mele. 

— Mă duc la Dover. 
— De unde vii ? făcu el, învârtindu-şi mâna în cămaşa 

m e a , ca să fie mai s'gur că nu-i scap. 
12 
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— Viu dela Londra. 
— Ce faci acolo ? Eşti un pungaş ? 
— Nu-u ! 
— A ! nu vrei să spui ? Mai zi odată nu şi-ţi sfărâm 

ţeasta ! 
Cu mâna lui cea slobodă, făcu în aer gestul loviturii, 

apoi mă privi din creştet până'n tălpi. 
— Ai la tine de-un pahar de bere ? Dacă ai, scoate re

pede, să nu-şi caut eu. 
M'aşi fi supus, de sigur, dacă n'aş fi întâlnit privirea 

femeii, care îmi făcu un mic semn din cap şi mişcă buzele 
ca şi cum zicea : ,,Nu !" 

— Sunt foarte sărac am rostit eu, cercând să zâmbesc. 
N'am bani de loc, 

— Cum ? ce vrea să spue ăsta ? făcu căldărarul privin-
du-mă aşa de sălbatec, că am crezut o clipă că-mi vede'n 
buzunar. ' 

— Domnule... bâlbâii eu. 
— Ce'nsemnează asta ? Porţi cravata de mătase a fra~ 

telui meu. Scoate-o repede, răcni el, şi mi-o smulse iute şi-° 
aruncă nevesti-si. 

Ea se porni pe râs, ca şi cum lua totul drept o glumă şi 
aruncându-mi înapoi cravata, îmi făcu iarăşi un mic semn 
din cap şi buzele-i îmi spuneau : -„Pleacă". Dar până să o 
ascult, căldărarul îmi smulse cravata din mână cu atâta bru
talitate că mă aruncă înapoi ca pe un fulg, îşi puse legâ-
toarea în jurul gâtului său, se întoarse înjurând spre nevas'â-
sa, şi o trânti la pământ. N u voi uita nici odată ce-am sim-
ţit văzând-o căzând pe pietrele drumului, unde râmase lun
gită. Bonetul îi căzuse în sdruncinul căderei, îar părul îi e f a 

cenuşiu de praf. Când fui mai departe puţin mi-am în fors 
capul şi am văzut-o şezând pe marginea şoselei, ştergându-Ş1 

cu un colţ al şalului sângele ce-i curgea din obraz, pe când 
omul ei mergea înainte. 

întâmplarea aceasta aşa m'a spăimântat, că de cum ză
ream o haimana, de soiul acela, făceam calea'ntoarsă, cău
tam o ascunzătoare şi stăm acolo până ce nu-1 mai vedeam 
pe ticălos. Lucrul se repeta des, aşa că mi se înceteni serios 
călătoria. Dar în neplăcerea aceasta, ca în toate celelal t e 

greutăţi ale întreprinderei mele, m'am simţit împuternicit Ş£ 

mânat de icoana mamei. 
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Ea mă însoţea pretutindeni. Era lângă mine în câmpia 
d e hamei, când m'am întins să dorm. Şi-am regăsit-o la 
deşteptare, apoi a mers înaintea mea toată ziua. E a se ală
tură şi astăzi, din vremea aceea, în cugetul meu> cu am'n-
tirea veselei străzi Canterbury, care părea că picotează sub 
bazele soarelui şi cu priveliştea caselor şi porţilor vechi, a 
iă t rânei Catedrale măreţe şi a corbilor sburând peste tur
nuri. Când am sosit în cele din urmă pe dunele goale şi în
tinse din jurul Doverului, acea scumpă icoană îmi întări 
speranţa, în mijlocul singurătăţii şi nu mă părăsi decât în 
< l̂pa când am ajuns la prima ţintă a călătoriei, când am pus 
Piciorul în oraşul dorit, în a şeasea zi a fugii mele. Dar atunci. 
Jucru ciudat ! Când m'am văzut : cu ghetele rupte, cu faţa 
Plină de praf şi arsă de soare, cu îmbrăcămintea jalnică în 
locul către care alergau toate dorurile mele, da ! acolo ve
denia mea pieri deodată ca o nălucă, şi-am rămas singur, 
descurajat şi amărât. 

I-am întrebat mai întâi pe lopătari dacă nu cunoaşte vre
unul dintre ei pe mătuşa şi culesei diferite răspunsuri alan
dala. Unul mi-a spus că locueşte lângă faruT cel mare dela 
Sud şi că şi-a pârlit mustăţile acolo. Altul, că era priponită 
în mlaştina de d'ncolo de port şi că puteam s'o găsesc când 
v a scădea apa. Al treilea, că era închisă la Mailstoni pentru 
*urt de copii. Al patrulea că, în vijelia din urmă, fusese 

v ă z u t ă călare pe o mătură, în drum spre Calais. B rjarii, în
trebaţi şi ei, fură tolt aşa de duhlii şi de fără respect. Cât 
despre negustori, uitându-se cu neplăcere la înfăţişarea mea. 
^nai toţi îmi răspundeau, fără să mă asculte măcar, că n'au 
c e să-mi dea. Mă simţeam mai nemernic şi mai părăsit ca'n tot 
timpul călătoriei mele. Nu mai aveam bani, şi nici ce să 

v â n d . Mi-era foame şi sete şi eram hărţuit de mă credeam 
ţ°t atât de departe de ţelul meu, ca şi când aşi fi rămas la 
l o n d r a . 

Cu cercetările mi se scursese dimineaţa şi stăm pe trep
t e unei prăvălii goale la colţul unei uliţe, aproape de 

P'aţâ, gândindu-mă la drumul ce trebuia să-1 iau, când unui 
b l r j a r în trecere pe acolo, îi căzu o ţoală de pe cal. I-am 
^dicat-o eu şi faţa blajină a birjarului mă încuraja să-1 în-
* e b. dacă ştie adresa d-rei Trotwood, deşi pusesem de a-
a tea ori întrebarea aceasta, că abia aveam curaj s'o murmur 
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— Trotwood ? grăi omul. Cunosc numele ăsta. O cu
coană bătfână ? 

-.— Da, cam ; am răspuns eu. 
— Cam ţeapănă în gfeabăn, rosti el îndreptându-se 

din şale. 
— Da, zisei eu ; cam aşa e. 
— Poartă săculeţ; sac în lege... Cam răstită şi certă

reaţă. 
Îmi pierdeam minţile, recunoscând potriveala. 
— Bun ! D'aci te urci pe colo, şi-mi arătă cu biciul nişte 

înălţimi, şi mergi pe dreapta înainte, până ce ajungi la o 
seamă de case cu faţa la mare cred că ai să auzi de ea. Eu 
unul cred că n'are să-şi dea lucru mare. Mai b ; ne ţine i c l 

zece bani. 
Am primit darul cu recunoştinţă şi cumpărând o bucată 

de pâine, am mâncat-o pe drumul arătat de noul meu prieten-
Am mers destul, până să ajung la casele căutate dar le-am 
zărit în sfârşit şi am intrat într'o prăvălioară cu tot felul 
de lucruri, ca să rog pe careva să-mi spună unde locueşte 
miss Trotwood. M'am adresat unui om care şedea după 
tejghea şi cântărea orez pentru o fată tânără. Aceasta răs
punse la întrebarea mea, întorcându-se cu vioiciune. 

— Stăpână-mea ? Ce vrei dela dânsa, băete ! 
— Vreau să-i vorbesc, mă rog. 
— Adică vrei să-i ceri pomană ! 
— Nu, asta nu, am răspuns eu ; dar amintindu-mi c8 

în realitate nu aveam alt gând, m'am înroşit până la urechi ş1 

am tăcut. —~~s———— -. ».--v^^-—J 
Servitoarea mătuşii, (am bănuit as'a după vorbele ei) 

puse orezul într'un coşuleţ şi eşi d ; n prăvălie spunându-o11 

că pot c'o urmez, dacă voiam să ştiu unde stă miss T r o f ' 
wood. N'am lăsat-o să mai spună odată, deşi ajunsesem ' n ' 
t r 'o stare de spaimă şi de descurajare, că mi se muiaseră p 1 ' 
cioarele. Am urmat-o şi am ajuns de grabă la o drăguţă de 
casă cu balcon ; în faţă o curt'cică pătrată cu pietriş, pli f l 3 

de flori, bine îngrijite şi îmbălsămate. 
— Iată casa d-rei Trotwood, zise fata. 
Acuma o ştii, n'am ce să-ţi mai spun. 
La vorbele acestea, intră zorit în casă ca şi cum ar *î 

voit să se scuture de orice răspundere şi mă lăsă la zapla z U 

grădinii, privind trist pe de-asupra lui către fereastra salonU' 
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lui. N u se vedea acolo decât o perdea de muselină trasă pe 
jumăita'te, un paravan sau un evantaliu verde, mare şi rotund 
aşezat pe marginea ferestrei, o măsuţă şi un jilţ mare care mă 
făcu să cred că în el s'ă regeşte mătuşa, chiar atunci. 

Ghetele mele ajunseseră într'o stare jalnică. Talpa se 
dusese bucăţică cu bucăţică, iar pielea plesnită şi găurită nu 
mai avea nici o mutră de încălţăminte. Pălăria (care în trea
căt fie zis îmi slujise de scufă de noapte) era aşa de boţită 
şi turtită, că o cratiţă fără torţi, asvârlită la maidan, n'ar fi 
fost măguli'ă de asemănare. Cămaşa, pantalonii, muiaţi de 
căldură, de rouă, de iarba şi de murdăria şoselei care îmi ser
viseră de pat — erau fâşii, făşii şi puteau sluji de sperie
toare păsărilor din grădina mătuşii, pe când stăm la poartă. 
Părul meu nu mai văzuse piep'ene, de la plecarea mea din 
Londra. Faţa, gâtul, mâinele, puţin deprinse cu aerul, îmi 
erau cu desăvârşire arse de soare şi vânt. Eram plin de praf 
dela cap la picioare şi aproape tot aşa de alb } ca scos din-
*r'un cuptor de var. In această stare şi conştient de ea, aş
teptam să mă înfăţişez cumplitei mele mătuşi şi să fac asupra 
sa prima impresie. 

Tăcerea neîntreruptă dela fereastra salonului mă făcu să 
cred, la un răstimp, că nu se află acolo mătuşa şi atunci m'am 
uitat la f e r e ş t e de deasupra. Văzui acolo un domn cu chip 
plăcut, cu faţa înflori'ă, cu păr cărunt. El închidea un ochi, 
într'un fel caraghios, dând din cap de câteva ori spre mine^ 
se porni apoi pe râs şi plecă. 

Eram destul de stânjenit, dar purtarea aceas'a neaştep
tată mă rătăci cu desăvârşire şi era câţi pe-aci să plec, fără 
o vorbă, ca să mă gândesc ce am de făcut, când ieşi din casă 
o cucoană legată peste bonet cu o batistă. Ea purta mănuşi 
de grădinărit, avea un şorţ cu buzunar şi avea în mână un 
cuţit mare de tot. Am ştiut imediat că este miss Betsey căci 
Păşea cu maestate, cum adesea îmi povestise mama că o vă
zuse mergând prin grădina noastră la Blunders'om Rookery. 

— Haide ! grăi miss Betsey ; clătinând d :n cap şi dând 
din mână cu cuţitul. Plecă ! să nu văd copii pe-aci ! 

Am privit-o tremurând, cu inima pe buze, pe când ea 
Plecă, în pas mili'ăresc spre un colţ al grădinii, unde se ple
ca să plivească. Atunci, fără umbră de nădejde, dar cu cura
jul desnădejdii, m'am dus binişor aproape de dânsa şi am 
atins-o cu vârful degetului: 
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— Doamnă, vă rog, începui eu. 
Ea tresări şi ridică ochii. 
— Mătuşe, mă rog... 
— Hai ? făcu miss Betsey cu un. ton de uimire, pe care 

nu l'am mai pomenit niciodată. 
;— Mătuşe, mă rog, nepotul d-tale. 
— Oh ! Dumnezeule ! grăi mătuşa şi căzu grămadă pe 

[potecă. 
— Sunt David Copperfield din Blumderstone, din distric

tul Suffolk — şi d-ta ai venit îri noaptea naşterii mele ca să 
•o vezi pe mama. Am fost tare nenorocit dela moartea ei. 
N'am fost îngrijit n'am învăţat nimic, am fost lăsat de capul 

-meu, am fost pus la o muncă, ne potrivită cu m"ne. Asta m'a 
făcut să fug la dumneata. Am fost jefuit dela plecare şi-am 
mers pe jos tot drumul, fără sa mă culc într'un pat, dela în
ceputul călătoriei. 

Aici mă părăsi curajul de-odată şi ridicând mâinele ca să-i 
arăt sdrenţele mele ca mărturie a tot ce suferisem, am isbuc-
.nit într'un potop de lacrămi, ce le aveam, cred, pe inimă de 
opt zile. 

Până aici, fizionomia mătuşii nu arătase decât u'mire. 
-Stând pe nisip, mă privea în faţă, dar când pornii a plânge, 
se sculă grabnic, mă luă de guler şi mă duse în salon. Prima 
sa grije, fu să deschidă un dulap mare ) să ia din el mai multe 
sticle şi să-mi verse o parte din conţinutul lor în gură. Cred 
că le luase la întâmplare, fără alegere, căci sunt sigur ca ara 
băut, la rând, anason, sos de sardele şi un amestec pentru 
salată. După ce-mi turnă leacurile acelea, cum eram într'o 
stare nervoasă de nu-mi puteam înăbuşi suspinele, mă în
tinse pe sofa, cu un şal sub cap şi cu o batistă (batistă ce o 
avusese peste bonet) la picioare, ca să nu-i murdăresc 
mobila. Apoi, aşezându-se după evantaliul sau paravanul 
verde, de care am pomenit şi care mă împiedeca să-i văd faţa» 
tuna la răstimpuri, ca o descărcătură : „Nenorocire !" 

Peste câtva ; sună. „Jeaneto ! grăi mătuşa, când servi
toarea veni, urcă-te la d. Dick, spune-i salutări de la mine şi 

•că aş vrea să-i vorbesc. 
Jeaneta se cam miră, văzându-mă întins ca o statue p e 

•canapea (nu îndrăzneam să mă mişc, ca să nu-o supăr pe 
mătuşa) dar fata plecă îndată. Mătuşa se plimbă în sus şi 'n 

jos prin odae, cu mâinele la spate, până ce domnul, care se 
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strâmbase la mine din fereastra primului etaj, intră râzând. 
— Domnule Dick, vorbi mătuşa, nici o glumă, pentrucă. 

nimeni nu e mai cuminte ca dumneata, când vrei. Ştim cu. 
toţii. Deci, nici o glumă, te rog. 

El îşi luă îndată un aer grav şi mă privi aşa } că mi ser 
păru că mă roagă să nu pomenesc de schimele de la fereastră. 

— D-le Dick, rosti mătuşa, m a i auzit vorbind de Da
vid Copperfield ? Nu te face că n'ai memorie, pentru că ştiu 
tot aşa ca d-ta, că ai. 

— David Copperfield ? zise d. Dick, care mi se părea că 
nu are amintiri limpezi de omul pomenit. David, adevărat 1 

— Ei bine, iată pe fiu-său. Ar semăna straşnic cu tată-
său, dacă n'ar semăna tot atâta cu maică-sa. 

— Fiul lui ? grăi d. Dick, „fiul lui David ? E cu putinţă ?" 
— * D a , rosti mătuşa, şi-a făcut o ispravă ! 
A fugit! Ah ! soră-sa Betsy Trotwood, n'ar fi făcut aşa!.' 
Mătuşa scutură din cap, sigură, plină de încredere în ca

racterul şi purtarea cuviincioasă a acelei cppile care nu se 
născuse niciodată. 

— O ! crezi că ea n'ar fi fugit ? grăi d. Dick. 
— Sărmanul de el ! făcu mătuşa tăios. Cum vorbeşte ! 

Crezi că nu ştiu ce spun? E a ar fi stat la naşă-sa şi am fi 
trăit fericite împreună. Unde .ii fr vrut, t'e întreb, să fugă, 
soră-sa Betsey, şi la cine ? 

— Nu şt'u, zise d. Dick. 
— Bine, se îndulci de răspuns mătuşa •. de ce faci pe 

nătângul, Dick, când eşti fin ca lanţeta chirurgului ? Acum 
iată-1 pe micul David Copperfield şi te întreb pe d-ta : ce 
ttrebue să fac ? 

— Ce ttebue să faci? vorbi d. D c k cu glas s i n s şi 
scăripinându'şi fruntea ; ce să faci ? 

— Da ! îl privi mătuşa serios şi ridicând degetul. Aten
ţie ! cer o părere temeinică.-

— Bine, dacă aş fi în locul dumitale... se gândi d. Dick, 
aruncând asupra mea o privire vagă, eu... şi privirea aceea 
mi se păru că'l inspiră de-odată, şi spuse repede : l'aş spăla !' 

— Jeanoto ! grăi mătuşa, întorcându-se cu un surâs de 
iriumf, pe care încă nu-1 pricepeam ; d. Dick are veşn'c-
dreptate. încălzeşte baia. 

Deşi urmăream cu încordare conversaţia, n'am putut să 
nu cercetez în aceeaş vreme pe mătuşă-mea, pe d. Dick şr 
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pe Jeaneta şi să sfârşesc inspectarea camerei în care mă 
aflam. 

Mătuşa era voinică, avea trăsături pronunţate, fără să 
fie neplăcute. Ch :pul, vocea, mersul, to'ui ară a un caracter 
neînduplecat, care era prea de ajuns ca să lămurească im-
presia ce o făcuse dânsa asupra unei făpturi aşa de blajine 
ca mama ! Dar trebue să fi fost destul de frumoasă mătuşa 
în tinereţe, cu tot aerul său ţeapăn şi aspru. Am văzut mai 
ales că ochii îi erau vii şi sclipitori. Părul cărunt' ş :'l purta 
cu o cărare la mijloc, sub un fel de bonet simplu, purt'at mai 
des pe atunci ca acum, cu panglici, care se înodau sub băr
bie. Purta rochie ca livenţica, foarte curată şi astfel cro'tă 
ca să nu'i stânjenească mişcările. Mi-aduc aminte că rochia 
aceea mi se părea de amazoană, cu fusta scurtata. Purta 
ceasornic bărbătesc, judecând după formă şi mărime, cu 
lanţ şi s'gilii. In jurul gâtului şi a mânecelor se vedeau nişte 
bentiţe albe care aduceau mult cu gulerile şi manşetele băr
băteşti. 

Am mai spus că d. Dick avea părul cărunt şi faţa ru
menă. Ţinea capul ciudat de aplecat şi nu din pricina vrâstei. 
Infăţ'şarea lui îmi aducea aminte pe unul din elevii d-lui 
Creakle, după ce era bă'ut. Marii ochi ai d-lui Dick erau 
boboşaţi şi străluceau umezi şi ciudat, ceeace. împreună: cu 
purtarea sa distrată, cu supunerea lui faţă de mătuşa şi bu- j 
curia sa de cop'l, când ea îl lăuda, mă făcură să cred că el 
e puţin nebun, deşi nu mă dumiream, aşa fiind, cum de sta 
la mătuşă-mea. Era îmbrăcat ca toată lumea, cu haină şi 
vesta cenuş'e şi pantaloni albi. Avea ceas şi avea şi bani la 
buzunar, pe care'i suna bucuros, mândru de ei. 

Jeaneta era o fată frumoasă, ca de nouăsprezece, două
zeci de ani, un desăvârşit model de curăţenie. Deşi observa
ţiile mele nu se întinseră mai departe atunci, pot1 spune ceea 
ce n'am descoperit decât mai târziu, că Jeaneta făcea parte 
di'ntr'o s e r e de protejate, luate de mă.'uşe-mea în serviciu, 
anume ca să le crească întru urgisirea căsătoriei şi care îşi 
desăvârşeau una după alta renunţarea măritându-se cu bru
tarul. 

Camera era tot atât de curată ca Jeaneta sau ca mă
tuşa. Punând jos condeiul adineaurea, ca să mi-o aduc aminte, 
mi-a venit' iar mirosul aerulu! de mare amestecat cu parfum11' 
fior lor. Am revăzut vechile mobile aşa de bine frecate şi \ 



185 

lustruite, scaunul şi masa măCuşii de lângă paravanul cel 
verde dela fereastră, covorul, pisica, samovarul, cei doi ca
nari, vechile porcelanuri de China, vasul cel mare de punch 
plin cu foi uscate de trandafir, dulapul plin de sticle şi ceşti 
şi în sfârşit, ceea ce nu se potrivea de loc cu restul, m'am 
revăzut plin de colb, întins pe divan şi uitându-mă euros la 
tot ce mă înconjura. 

Jeaneta plecase să pregătească baia, când mătuşa, spre 
groaza mea, se schimbă la faţă şi începu să strige înăbuşit, 
cu ind'gnare : ,\Jeaneto, măgari i ! " 

Drept răspuns, Jeaneta coborî scara ca o furtună, parcă 
se aprinsese casa, se repezi spre o mică pajişte dinaintea 
gradinei, şi înturnă doi măgari, care cutezaseră să calce 
acolo, cu nişte cucoane călare, pe când mătuşa, ieşind grab
nic, apucă hăţul altui măgar, călărit de un copil, îl depărta 
de locul acela respectabil şi'i trase o pereche de palme ne
norocitului băiat, însărcinat să poarte măgarii : profanase 
locul. 

Nu ştiu încă nici acum, dacă mătuşa avea drepturi te
meinice asupra pajiştei aceleia, dar ea i se credea stăpână 
şi atât! era de ajuns. N u i se putea aduce o mai mare ocară, 
şi aceasta trebuia să fie pedepsită totdeauna, — decât să 
treci un măgar peste iarba aceea neprihănită. Orice ocupa
ţie ar fi absorbite-o, la oricât interesantă conversaţie ar fi 
luat parte, un măgar era de ajuns să'i schimbe pe dat? 
cursul ideilor. Se repezea la el nemijlocit1. Găleţi, stropitoare 
pline, erau veşnic gata într'un loc tăinuit, ca să le verse 
peste cutezători. După poartă erau pitite c'omege, necesare 
la tot: ceasul. Adevărată, stare de război. Bănuesc că şi pe
treceau paznicii măgarilor, sau poate chiar măgarii mai is
teţi. Ştiind ce stârneau, simţeau o plăcere, prin încăpăţînares 
care e temelia caracterului1 lor, să treacă tocmai pe acolo. 
Ştiu bine că au fost trei asalturi, până să mi se facă baia, 
Şi că în cel din urmă, cel mai cumplit, am văzut-o pe mă
nuşa, luptându-se singură cu un băiat cu părul de culoarea 
cânepei, în vrâstă ca de cincisprezece a n i : am văzut-o iz-
bindu'i capul de două. trei ori de gardul gradinei, până nu 
avusese el iimp să priceapă despre ce era vorba. întreru
perile acesie<a îmi păreau cu atât mai neroade, cu cât mătuşa 
'mi da tocmai atunci supa cu lingura, (sigură că sânt mort de 
foame şi că n'aş putea mânca decât puţin câte puţin). Toc-
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jnai în clipa, când eu deschideam gura, ea lăsa lingura în 
farfurie, sr igând: Janeto, măgarii!'* şi alerga la asalt. 

Baia îmi făcu mult bine. începusem a simţi dureri as-
•cuţite în toate mădularele, de pe urma nopţilor petrecute sub 
stele şi eram aşa de ostenit, aşa de abătut, că abia izbuteam 
să ţin ochii deschişi cinci minute întregi'. După baie, mătuşa 
şi Jeaneta mă îmbrăcară cu o cămaşă şi cu pantaloni de ai 
d-lui Dick, şi mă înfăşurară în două, trei' şaluri mari. Cara
ghios pachet înfăţişam de sigur şi straşnic de cald îmi era.^ 
M ă simţeam foarte slab şi amorţit şi m'am întins pe canapea 
şi-am adormit. 

Poate că visam, urmare firească a priveliştei găzduite 
mult timp în mintea mea, dar m'am trezit cu impresia că 
mătuşă-mea se aplecase peste mine, îmi ridicase părul de pe 
frunte şi'mi aşezase perna sub cap, apoi mă privise înde

lung. Cuvintele „Drăguţul de el", „Bietul copil" răsunaseră 
parcă la urechea mea, dar n'aş îndrăzni să jur că le rostise 
mătuşa, căci, la deşteptarea mea, ea era la fereastră, cu 
ochii spre mare, ascunsă după paravanul cel verde, care se 
întorcea cu mecanism în toate direcţiile. 

Cinarăm curând după deşteptarea mea: un pui fript 
.şi budincă. Stăm la masă ca o pasăre îndopată, mişcându'nu 
braţele cu mul'ă greutate. Dar fiindcă mătuşa mă înfăşase 
aşa, cu mâinele ei, nu cutezam să mă plâng. Mă muncea 
straşnic gândul să ştiu ce-avea să facă cu mine, dar ea 
tnânca în cea mai adâncă tăcere, mărginindu-se să se uite 
ţintă la mine, la răstimpuri şi să zică : „Ce nenorocire!" 
ceea ce nu'mi liniştea deloc îngrijorarea. 

După ce se luă dela masă şi se aduse vin de Xeres (d<n 
care mi se dădu şi mie un pahar), mătuşa trimise iar după 
d, Dick', care sări de grabă şi luă cel mai grav aer, când ea 
11 rugă să'mi asculte povestea, poveste istorisită de mine, 
după întrebările mătuşii. Pe când istoriseam, dânsa nu'l 
slăbea din ochi pe d. Dick,"care altfel ar fi adormit, cred; 
iar când el încerca să zâmbească, ea îl aducea la seriozitate, 
încruntând sprincenele. 

— Nu pot pricepe, ce i-a trecut prin cap fetei aceleia, 
să se mărite încă odată, glăsui tuşa, după ce isprăvisem. Nu 
pot pricepe. 

— Poate că'l iubea pe cel de-al doilea sot, îndrăzni d. 
Dick. 

J 
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— Iubea ! repetă mătuşa. Ce vrei să zici? Ce nevoe: 
avea ea să se mai mărite ? 

— Poate, grăi d, D:ck, râzând prosteşte după o răs~ 
gândire, poate că aşa i-a plăcut. 

— Plăcere, ce'i drept! ' Frumoasă plăcere, biata copilă, 
să'şi dea inimioara primului ticălos ivit; ins care numai bine 
nu se putea purta cu dânsa. Ce visa ea, te întreb ? Avusese-
un soţ. II găs'se pe David Cbpperfield, care era turbat după, 
Păpuşi de ceară, din leagăn. Avusese un cop 1, — erau de 
fapt o pereche de copilaşi, când : 1-a născut pe,ăs ta în'îr'a 
Vineri noaptea ! — şi ce mai voia, te înt'reb ? 

• D. Dick clăti din cap tainic, către mine, ca şi cum cu
geta că la aşa ceva n'ai ce să răspunzi; 

— N ' a putut măcar să aibă un copil ca toată lumea,. 
Ce s'a făcut cu sora bâia'ului ăsta, cu Betsey Trowood ? 
Nici pomeneală ! Poftim ! Ce să mai vorbim ? 

D. Dick părea foarte speriat. 
— Doctorul acela cu capu 'ntr'o parte, Şelips, mi se 

Pare, ce rost avea acolo ? Cu glasul lui de piţigoi, riu ştia 
s â 'mi spuie, decâ t : ,,E b ă i a t ! Băiat'!" Ah ! ce tâmpiţi sânt 
toţi din breasla as'a ! 

Tăria vorbei îl turbură avan pe d. Dick, dar şi pe mine, 
*a drept vorbind. 

— Şi-apoi, ca şi cum nu era destul, ca şi cum nu fă-? 
cUse destul rău surorii băiatului ăsta, Betsey, s'a remăritat. 
A luat pe un omorâtor*) ca să'l nenorocească şi pe acest, 
băiat. Cu adevărat, copil trebue să fi fost, ca să nu pre
vadă tot ce s'a întâmplat, — că copilul ei va pribegi înir'o 
2i' prin lume, ca un vagabond, ca să ajungă, cine ştie ?' 
v re-un Cain ? 

D. Dick mă privi ţintă ; parcă ar fi voit să vadă dacă 
e s ' e aşa. 

— Şi femeea aceea cu nume păgân, se mărită şi ea, ca 
?' cum n'ar fi văzut urmările măritişului. Că s'a mări'at şi 
e a . după spusele copilului. Cred. z ;se mătuşa, dând d ; n cap, 
^a bărbatu-său este din soiul bătăuşilor, pe care 'i tot vedem 

a gazetă şi că are să o bată măr, 
N'am putut răbda să fie ocărită scumpa mea bonă, şi 

a i se ureze asemenea rele. 

*) Murdstone, se apropie de cuvântul „Murderer": ucigaş, omorîtor. 
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l-am spus mătuşei că se în.şală, că PeggoUy era prietena 
cea mai bună, sluga cea mai credincioasă, cea mai devotata, 
cea mai statornică d n lume. Că mă iubise totdeauna din 
toată inima, că o iubise pe mama, că'i ţinuse capul mamii pe 
braţe când aceasta îşi dăduse sufletul şi-i primse sărutul cel 
de pe urmă. AnUniirea celor două făpturi, care mă iubiseră 
mai mult pe lume, îmi tăia glasul. Izbucnii în lăcrămi, încer
când să spun că sălaşul Peggottiei mi-era deschis, că tot ce 
avea ea mi-ar fi dat mie; şi că m'aş fi dus să caut la dânsa 
adăpost, de nu m'aş fi temut, că voi stingheri-o în starea ei 
umilă. N a m putut urma, şi mi-am ascuns faţa în palme. 

Bine, bine ! rosti mătuşă-mea. Băiatul are dreptate 
sâ'i apere pe cei care l-au protejat. — Jeaneto, măgarii ! 

Cred că fără nenorociţii aceia de măgari, am fi ajuns 
să ne înţelegem atunci : mă'.uşa pusese o mână pe umărul 
meu şi, simţindu-mă încurajat de semnul acela de aprobare, 
eram gata să o îmbrăţişez şi să o rog să mă protejeze. D a t 
întreruperea şi zăpăceala căşunată de lupta de afară, puseră 
sfârşit oricărui gând mai duios. Mătuşa spuse cu mânie d-lui 
Dick, că se isprăvise, că era hotărâtă să ceară sprijin legilor 
şi să aducă înaintea just'ţiei pe toţi stăpânii măgarilor din 
Dover. Pornirea măgaro-fobă ţinu până la ceasul ceaiului. 

După ceai, ramaserăm lângă fereastră, cu gândul, cred, 
— după aspra expresie de pe faţa mătuşii, — să zărim alţi 
călcători de iarbă. Inop'ând, Jeaneta aduse lumânări, puse 
un joc de table pe masă şi trase perdelele. 

— Acum, d-le Dick, grăi tuşa, privindu-1 serios şi r'-
dicând degetul ca şi rândul trecut, te mai întreb ceva. 
Uită-te la copilul ăsta. 

-— Fiul lui David ? rosti d. D ;ck cu încordare şi nedu
merire. 

— Tocmai. Ce-ai face d-ta, acum? 
— Ce-aş face cu fiul lui David ? 
— Da, cu feciorul lui David. 
— O ! da, aş face... l-aş culca ! 
— Jeaneto, strigă mătuşa, cu aceiaş mulţunvre de is-

bandă. D. Dick are totdeauna dreptate. Dacă patu 'i făcuf. 
să'l culcăm pe băiat. 

Jeaneta spuse că e gata şi mă duseră cu blândeţe la cul
care, cam cai pe un prizonier însă;' mătuşă-mea mergea 
înainte, iar Jeaneta în urmă. Singurul lucru carc'mi dădea 
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oarecare speranţă era faptul că, mirosind a ars pe scară, iar 
mătuşă-mea întrebând de unde vine mirosul, Jeaneta răs
punse că mi-a ars cămaşa cea veche în soba dela bucătărie. 
Dar al e vestminte nu erau în odaia mea, decât cele jalnice 
de pe mine, şi când mătuşa mă lăsă în odae cu un căpeţel 
de lumânare, despre care ea mă preveni că nu va arde mai 
mult de cinci minute, o auzii închizând uşa cu che'a, pe a-
fară. Gândindu-mă la -roate acestea, mi-am zis că necunos-
cându-mă, mătuşa crede poate că am obicei să fug şi îşi ia 
toate măsurile. 

Camera era frumoasă.era sus şi privea marea, luminată su
perb atunci, de lună. După ce mi-am făcut rugăciunea, şi 
capătul de lumânare se stinsese, mi-aduc aminte că am stat 

l la fereastră, ca să privesc la razele lunii pe apă, ca la o carte 
magică, pe care nădăjduiam să 'mi citesc urs'ta ; sau parcă 
aş fi aşteptat să pogoare din cer, de-alungul razelor de lu
mină, mama cu pruncul ei, ca să mă privească, aşa ca 'n 
ultima zi în care văzusem dulcele ei chip. Mai îmi aduc a-
nr'nte că simţământul sfânt ce 'mi umplea inima, când mi-am 
întors ochii dela priveliştea închipuirilor se dădu la o parte 
Şi făcu loc recunoştinţei şi tihnei, ce mi le insufla vederea 
Patului împresurat de perdele albe. Şi 'mi aduc aminte şi de 
Plăcerea cu care m'am întins în pânzele albe ca omă'ul. Mă 
gândeam la toate pustiile locuri, pe unde mă culcasem sub 
stele, şi l-am rugat' pe Dumnezeu să'i fie milă : să nu mai fiu 
niciodată fără adăpost şi de-apururi să nu'i u ;te pe cei care 
u'au un acoperiş, nici unde să'şi pună capul. Mi-aduc aminte 
c ă am crezut apoi că, încet, încet, cobor în lumea viselor, pe 
Pârtia de lumină, care arunca pe mare o s 'răludre melan
col ia . . 

CAPITOLUL XIV 
Mătuşa ia o hotărâre 

Coborând dimineaţa, am găsit-o pe tuşa cufundată în 
aŞa adâncă cugetare» stând cu cotul pe tava de ceai de pe 
^asă, că apa era să dea afară din samovar, fierbând, şi ar 
u udat toată faţa de masă, când intrarea mea o scoase din 
Visare. 

L. 
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Eram sigur că sânt pricina cugetării ei şi doream m ^ 
fierbinte ca oricând să 'i ştiu intenţiile. N a m cutezat totUŞr 
să 'mi arăt grija, de frică să nu o jignesc. 

Ochii mei însă, nefiind cu tot atâta grije stăpâniţi c» 
limba, necontenit se îndreptau spre tuşa, în timpul mesei. Ni» 
puteam să o privesc câteva clipe şi privirile ei să nu se 'M" 
drepte către ale mele. Ea se uita la mine gânditoare, ca şi-
cum aş fi fost la mare depărtare, în loc să fiu, precum era», 
în faţa ei, la o mâsurţă. După ce sfârşi de mâncat, se rezemă-
domol pe speteaza scaunului, strânse din sprincene, încrucişe 

braţele, mă privi îndelung, ca o neclintire şi încordare, car& 
mă zăpăcise de tot. Nu isprăvisem masa şi încercam să m1 

ascund turburarea urmând a mânca, dar cuţitul mi se în' 
curca între dinţii furculiţei, iar aceasta se hârşea de cuţit. An1 

tăiat slănina aşa fel, că a sărit în văzduh, în loc să 'mi intre' 
în gură şi m'am îneca.t bând ceaiul, care se înverşuna s* 
treacă pe de lături. N'am mai putut mânca şi-am simţit c a 

mă înroşesc sub privirea scurmătoare a mătuşii. 
— Aşa, aşa ! rosti ea, după o lungă tăcere. 
Am înălţat ochii şi-am susţinut cu respect privirea'i vie 

şi pătrunzătoare. 
— I-am scris, vorbi mătuşe-mea. 
— Cui ?... 
— Tatălui tău vitreg... I-am trimis o scrisoare, pe care 

va fi silit să o cântărească. De nu, vom avea de furcă 3 ' 
mândoi ; i-am spus-o. 

— Ştie unde sânt, mătuşe ? mă spăimântai eu. 
— I-am spus, făcu dânsa şi dădu din cap. 
— Şi dumneata... mă vei da pe mâna lu i ! 
— Nu ştiu. O să vedem. 
— Oh ! Doamne ! ce-o să mă fac, am strigat eu, dac* 

va trebui să mă întorc la d. Murdstone ? 
— N u ştiu nimic, clătină din cap tuşa, nu şt'u nimic, -"* 

vom vedea. 
Eram grozav de amărît, sfâşiată mi-era inima şi curaju 

mă părăsi. Mătuşa, fără a lua seama la mine, scoase o ' n 

dulap un şorţ aspru cu piept, şi'l puse, spălă ea însăş ceştii ' 
«spoi când rânduindu-le le puse pe tavă, împături pânzâ'vtf3' 
o puse pe ceşti, şi o sună pe Jeaneta ca să le ducă. A p 0 1 J ' 
puse mănuşile, urmări fărimiturile cu o măturică, până n u . 
mai văzu una pe covor. După aceeai şterse praful şi orâfl 
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Prin odae, care mie mi se părea desăvârşit de curată şi 
orânduită. Când toate acestea fură împlinite spre mulţumirea 
•*>a, îşi scoase mănuşile şi şorţul, le înCocmi, le închise într'un 
c«lţ al dulapului, de unde le scosese şi se aşeză să lucreze 
cu cutia de lucru la masa de lângă fereastra deschisă, cu 
evant.al;ul cel verde intre dânsa şi lumină. 

— Vrei să te urci, îmi zise mătuşa, băgând aţa în ac, 
sâ'i duci' d-lui Dick salutările mele şi să'i spui că aş fi bu
curată sa ştiu că Memoriul său merge înainte. 

M'am ridicat grabnic, să 'mi împlinesc sarcina. 
— Cred, vorbi mătuşa, privindu-mă tot atât de încor

dat cum privise acul când pusese aţa în el; cred că numele 
d-lui Dick ţi se pare cam scurt, da? 

— Tocmai ce 'mi ziceam ieri... îl găseam... cam scurt. 
— Să nu crezi că nu are altul, pe care l-ar purta, dacă 

i _ ar plăcea, rosti cu aer demn mătuşa. Babley, — d. R chard 
«abley, — aşa se numeşte dânsul. 

Era să spun, dinir'un simţământ modest al tinereţei şi-al 
*amiliarităţei, de care mă şi făcusem vinovat, că ar fi mai 
•"''ne să'i zic pe numele în'reg dar mătuşă-mea u r m ă : 

— Dar să nu'i zici niciodată aşa. Nu'şi poate suferi nu-
^ele, o mică ciudăţenie. Nu ştiu dacă asta se poate numi 
^anie, căci a suferit mult dela oamenii cari poartă acelaş 
n uttie, încât a căpătat un desgust grozav de el, •— ştie Dum-
*jezeu ! Aci se numeşte d. Dick şi pretutindeni acum. Adică. 
^ a că s'ar duce, undeva, dar nu se duce nicăeri. Să ai grije, 
bâete dragă, să nu'i zici altfel de cât d. Dick. 
„ ^ Am făgăduit supunere şi m'am urcat să 'mi împlnesc 
'nsârcinarea, gârfdindu-mă pe cale că, dacă d. Dick lucra 

* mult la memoriul său, cu râvna ce-o punea când l-am 
azut eu prin uşa deschisă, coborând la masă, memoriul 

r e buia să fie pe sfârşite. II găsii adâncit în aceiaş îndelet-
>cire, cu un toc lung în mână şi cu capul aproape lipit de 
arbe, £ r a a ş a ^e OCUpat c g a v U l j t o ( . t j m p U ] s a v a c j u n s m e u 
a r e într'un colţ, numeroase maldăre de manuscrise în 

e°rânduială, ba şi o mare provizie de cerneală (erau cel 
«uK? ° d u z i n ă d e s t i c l e d e c â t e d o i l i t l r i ) . Până să bage dân-

1 de seamă că sânt acolo. 

h T A h ' P h e b u s ! r o s t i d > D ' c k ' l ă s â n d pana jos. Ce mai 
îiu

C e u . m e a ! D a r s a ' ţ j s P u n u n lucru, scoborî el vocea, să 
mai spui-la nimeni, dar şi'mi făcu semn să mă a-
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s 
propii şi, vorbindu'mi la ureche : lumea e nebună, nebună de 
legat, băiete dragă, z'se d. Dick, luând tabac dintr'o cutiuţă 
ro'.undă, pusă pe masă şi râzând din toată inima. 

I-am spus tot ce-aveam de spus din partea mătuşii fără 
să-mi dau părerea asupra ciudăţeniilor lui. 

— Bine, răspunse d. Dick, dă'i complimente din partea 
mea şi spune'i că... sânt... că., merge bine Cred că merge bine, 
zise d. Dick, trecându'şi mâna prin părul cărunt şi aruncând 
o privire cam îngrijorată asupra manuscrisului. Ai fost la 
şcoală? 

— Da, d-le, cât-va timp. 
— Ti-iaduci aminte data, zise d. Dick privindu-mă ţintă 

şi luându-şi locul ca să'şi noteze, data decapitărei regelui Ca
rol I ? 

Am spus, că aceasia s'a întâmplat, cred, în anul 1649. 
— Bine, grăi d. Dick, scărpinându-şi urechea cu tocul 

şi privindu-mă îndoelnic. Aşa spun cărţile, dar eu nu şliu cum 
s'a făcut asta. Dacă a trecut a^âta vreme, cum au putut oa
menii aari îl împresurau sa aibă neîndemânarea să scurgă 
în capul meu din zăpăceala aceea, care era în tidva lui, 0" 
tunci când i-au tă?at-o? 

Am fost foarte mirat de întrebare, dar n a m putut să'i dau 
nici o desluşire asupra acelui subiect. 

— E foarte straniu, rosti el, aruncând o privire des
curajată peste hârtiile sale şi rrecându-şi iar mâna pri f l 

păr, dar nu pot izbuti să descurc chestia aceasta. Nu mi-e 
destul de limpezită mintea asupra lucrului âs'uia. Dar, n'are 
aface, n 'are a face, zise el vesel şi mai însurleţit, avem timp 
destul ! Complimentele mele d-rei Trotwood, sânt pe cale 
bună. 

Plecam, când îmi arăta smeul. 
— Ce crezi de smeul ăs'ta? 
I-am răspuns că-1 credeam foarte frumos. Avea cel p"~ 

ţin şeapte picioare înălţime. 
— Eu l-am făcut. O să-1 înălţăm într'una d ; n zilele as-

tea, amândoi. Vrei? 
îmi arătă că era făcut d'n hârtie scrisă foarte mărunt Ş1 

des, dar aşa de ci'eţ, că aruncându'mi privirea printre rân^ 
duri, mi s'a părut că citesc în două, trei locuri iarăş aluzia ' a 

capul regelui Carol I. 
— E multă sfoară, şi când se va urca sus" de tot, o să d ? a 

1 
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fireşte veşti departe: aşa le răspândesc eu... Nu ştiu unde are 
să cadă. Asta depinde de împrejurări, de vânt şi de noroc. 

Părea aşa de bun, atât de blajin şi de respectabil, cu 
toate înlâţ sarea sa de putere şi vioiciune, că n u ş u a m dacă 
trebuc să cred că glumeşte cu mine, ca să mă înveselească. 
Atunci am râs, a râs şi el, şi ne-am despărţit ca prieiemi cei 
mai buni. 

— Micuţule, cum ii merge astăzi d-lui D c k ? mă în
trebă .mătuşa. 

Am răspuns că'i trimite complimente şi că era pe calea 
cea bună. 

— Ce crezi iiu de d-1 Dick? 
Mi-ar fi plăcut să ocolesc întrebarea, răspunzând că'l gă

sesc foarte plăcut, dar mâ.uşa nu se lăsă trasă pe sfoară, îşi 
Puse lucrul pe genunchi şi'mi spuse încruc.şându'şi braţele: 

— Vorbeşte ! Soră-ta, Betsey Trotwood, mi-ar fi spus 
îndată ce crede ea despre ori şi ce. Fă ca ea, cât poţi de bine, 
Şi vorbeşte ! . 

— Nu e... d. Dick nu e... întreb aşa, pentrucă nu ştiu, 
mătuşă, dacă nu'i es.e... mintea puţin rătăcită, am bâlbâit eu, 
căci simţeam bine că merg pe un drum periculos. 

— De fel! rosti mătuşa. * 
— O ! adevărat ! mă grăbii eu cu glas scăzut. 

— Dacă este cineva peSume, care nu e rătăcit la minte, 
e d. Dick ! vorbi mătuşa cu multă hotărâre şi tărie. 

N'aveam nimic meii bun de făcut, decât să repet sfios: 
— O, adevărat i 
— S'a spus că e nebun, urmă tuşa. Am o plăcere egor'siă 

să'mi aduc aminte că au spus că e nebun, căci fără spusa a-
ceea, n'aş fi avut fericirea să mă bucur de tovărăşia; şi de 
sfaturile sale, de zece ani trecuţi, adică de când soră-ta Bet
sey Trotwoord m'a desamăgit. 

— De aşa de demult? 
— Şi deştepţi oameni au fost aceia, cari au avut cute-

2 anţa să'l numească nebun. D. Dick mi-e puţin rudă, — n'are 
aface cum, nu (rebue să te lămuresc. Fără mine, propriul său 
'rate l-ar fi închis pe toată viaţa. Poftim! 

M ă tem că am foşti cam făţarnic atunci: căci, văzând-o 

13 
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pe mătuşa că se înfurie, m'am prefăcut şi eu mânios ca 
dânsa. 

— U n dobitoc trufaş! rosti mătuşa. Pentrucă frate-său 
era oleacă original — deşi el nu'i plăcea să'l vadă în casa 
lui. II trimise într'o casă de sănătate, deşi îi fusese lui încre
dinţat de răposatul lor tată, carele îl credea şi el aproape tâm
pit. Şi-acela deştept ! Mai degrabă era el nebun ; cu sigu
ranţă ! 

Aşa de convinsă părea mătuşa, că noi silinţe făcui să par 
şi eu ca dânsa. 

— Aşa, m'am amestecat eu, i-am făcut o propunere. 
I-am spus: „Fratele tău e în toate minţele, e mult mai min
tos de cât eşti şi vei fi tu vreodată, cred eu. Fă'i o mică pen
sie şi să trăiască la mine. Mie^ nu mi-e teamă de el. Eu nu 
sânt mândră ci sânt gata să'l îngrijesc şi nu-1 voi ch'nui, ca 
alţii; iar de azil să nu mai vorbim. După multă ciorovăială 
am izbutit, şi de atunci este aici. E omul cel mai politicos şi 
mai împăciuitor, din câţi sânt pe lume. Iar cât despre po-
veţe !... Nimeni nu ştie, nu cunoaşte, nu preţueşte deştep-
tăciunea acestui om, afară de mine. 

Mătuşă-mea îşi netezi rochia şi dădu din cap, ca şi cura 
cu aceste două mişcări se lepăda de părerea lumii întregi. 

— El avea o soră, pe care o iubea mult; era o fiinţă 
bună şi-1 îngrijea bine. Dar soră-sa făcu ce fac toate femeile, 
luă un bărbat. Iar bărbatul făcu ce fac toţi bărbaţii, o neno
roci. Nenorocirea surorii înrâuri aşa fel spiritul d-lui Dick 
(dar nu-1 înebuni, nu) că necazul acela la olaltă cu teama de 
frate-său şi priceperea asprimei aceluia faţă de el, îl îmbol
năviră de friguri. Asta înainte de a veni la mine, dar a m ' " ' 
tirea aceea încă îl tulbură. Ţi-a pomenit de regele Carol t, 
micuţule ? 

— Da, mătuşe. 
— Ah i zise ea, frecându-şi nasul ca de neplăcere. E ° 

alegorice, prin care pomeneşte de boala pătimită. In minte3 

Iu', ea e legată- de mari frământări şi turburări, ceea ce e 

foarte firesc, şi de aceea întrebuinţează o figură, o comp 3 ' 
raţie, în sfârşit tot ce vreai. Şi de ce nu, dacă'i place ? 

— De sigur, mătuşe. 
— De obicei nu vorbeşte cineva aşa. Nu e limbajul în* 

trebuinţat în afaceri. Ştiu foarte bine şi de aceea stărui: 3 ? 
vrea să nu o strecoare în memoriu. 
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— Scrie un memoriu asupra vieţii sale, mătuşe ? 
— Da, micuţule, îşi frecă nasul -tuşa. Un memoriu asu

pra afacerilor sate adresat lordului Cancelar sau lordului 
Cutare, însfârşit, unuia dintre cei plătiţi' ca să primească 
memorii. Cred că'l va trimite într'una din zilele astea. N ' a 
pujtut să'l îmbine fără să strecoare şi alegoria, dar nu'i 
nimic, — îl preocupă. 

In adevăr, am descoperit măi apoi că d. Dick se trudea 
de zece ani să'l îndepărteze pe regele Carol I din memoriu 
şi nu putea; mereu aducea vorba despre dânsul. 

— Repet, zise mătuşa, că nu cunoaşte nimeni ca mine 
duhul omului acesta, cel mai plăcut om şi cel mai pacinic. 
Dacă înalţă câte-un smeu la răstimpuri, ce'i cu asta? Şi Fran
klin înălţa smee, şi era q u a k e r * ) , ori aşa ceva, dacă nu mă 
înşel. Şi un quaker, jucându-se cu smeul, e mult mai carah 
ghios, de cât un om obicinuit. 

Dacă aş fi putut crede că mătuşa îmi povestea toate a-
cestea, ca să'mi dea lămuriri sau dovezi de încredere, aş fi 
fost foarte măgulit şi din asemenea semn de favoare aş fi 
scos pronosticuri minunate. Dar nu'mi făceam iluzii; era în
vederat că da toate acele lămuriri pentrucă, se iscaseră în
trebări în mintea sa; ea îşi răspundea sie-şi, nu mie, şi vor
bea cu mine, numai pentrucă nu avea pe nimeni altul la în
demână. 

Face să spun însă că mărinimia, cu care'l apără pe bie
tul d. D'ck, îmi inspiră nu numai câteva speranţe egoiste, 
dar îmi trezi în inimă şi oarecare iub're pentru dânsa. Cred 
că începeam să bag de seamă că, cu toate ciudăţeniile şi 
straniile fantazii ale mătuşii, ea era o persoană vrednică de 
respect şi de încredere. Deşi era tot aşa de aprinsă, c'an 
ajun, împotriva măgarilor şi iot de atâtea ori se năpusti afară 
întru apărarea pajiştei; cu toată răsvrătirea cumplită ce-o 
simţea văzând pe câte un flăcău făcându'i ochi dulci, în 
trecere, Jeanetei, aşezate Ja fereastră, (ocară din cele mai 
grave faţă de mătuşa) îmi era totuşjjeste putinţă să nu s'mt 
mai mult respect pentru ea, deşi teama mea de dânsa dăinuia. 

In adâncă mâhnire aşteptam răspunsul d-lui Murds'one, 
dar mă sileam grozav să fiu cât de plăcut mătuşii ca şi d-Iui 
Dick. Trebu'a să înălţăm smeul acela mare, dar eu nu aveam 

*) Dintr'o sectă religioasă creştină. 
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alte haine, decât vestmintele cam ciudate cu care am fost îm-
podobit în prima zi, ceea ce mă ţinea în casă, afară de o plim
bare higienică de un ceas pe 'noptate, când mătuşa mă ducea 
pe ţărm şi ne răcoream înainte de culcare. In sfârşit sosi răs
punsul d-lui Murdstone şi mătuşa mă înştiinţa, spre groaza 
mea, că tata cel vitreg va veni să'i vorbească a doua zi. A 
doua zi deci, tot în straniul meu costum, socoteam orele, tre
murând mai dinainte de spaimă la gândul că voi vedea acea 
faţă posomorâtă, mereu mirându-mă că nu o văd apropiin-
du-se şi sbuciumat la tot minutul de nâdejdiile, pe care le 
simţeam slăbind, de temerile care. ieşeau biruitoare. 

Mătuşa era ceva mai poruncitoare şi mai aspră, ca de 
obicei. După altceva, n'am băgat de.seamă că se pregătea să 
primească pe mosafirul care mă îngrozea atât. Lucra aproape 
de fereastră, iar eu, aşezat lângă dânsa, mă aşteptam la toate 
urmările cu putinţă şi cu neputinţă ale vizitei d-lui Murd
stone. Se făcuse târziu, masa fusese mereu amânată; mătuşa 
nerăbdătoare poruncise însfârşit să fim serviţi, când dădu un 
ţipet de alarmă la vederea unui măgar. încremenit şi plin de 
uimire o zări'i pe M : ss Murdstone călare pe măgar, străbă
tând nepăsătoare pajiştea ferită şi oprindu-se în faţa casei cu 
ochii în toate părţile. 

— Dă pe drum ! Ce oauţi pe-aici ? ţipă mătuşa scutu
rând din cap şi arătâhdu'i pumnul pe fereastră. „E oprit ! 
Pleacă ! S'a mai pomenit asemenea obrăznicie ? Neruşinato ! 

Mătuşa era aşa de înfuriată de nepăsarea d-rei Murd
stone, că'mi vine să cred că înţelenise, că nu mai era în stare 
să dea buzna la atac, c'an de obşte. Prinsei prilejul, ca să-i 
spus că era Miss Murdstone şi că domnul care'i venea pe 
urme (locul era povârnit şi d-1 rămăsese în urmă) era însuş 
d-1 Murdstone. 

— Nu-mi pasă cine e ! ţipă dânsa, scu'urând din cap 
mereu şi făcând prin fereastră semne, care nu se putea sâ 
treacă drept salutări de bună venire. Nu vreau să'mi' calce 
pe acolo ! Nu dau voe ! Plecaţi ! Jeaneto, goneşte-i ! Du'i ! 

Ascuns după măluşa, văzui o bătălie cum se cade: mă
garul, cu cele patru picioare înfipte în pământ, nu se clintea 
de fel. Jeaneta îl trăgea de hăţuri, ca să'l în'oarne. D. Murd
stone încerca să'l mâne înainte. Miss Murdstone da cu um
brela în Jeaneta, iar o puzderie de copii, adunaţi de scandal, 
urlau din răsputeri, Măî.uşă-mea însă îl recunoscu de odată, 
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printre ţânci, pe călăuzul măgarului, care era unul dintre vrăj-
maşii ei cei mai înverşunaţi, deşi abia avea zece £-ni. Se re
pezi atunci în mijlocul luptei, se aruncă asupra inamicului, 
îl apucă, îl târî în grădină, cu haina întoarsă din spate în cap. 
cu călcâile sgâriind pământul şi chemând-o pe Jeane'.a ca să-o 
trimeată după poliţie şi justiţie. Ca să fie judecat şi osândit pe 
loc, îl ţinea acolo. Dar scena aceasta nu ţinu mult, căci băia
tul, care avea multe vicleşuguri la îndemână, neştiute de mă-
tuşe-mea, găsi repede un mijloc de scăpare şi scoase un stri
găt de izbândă. Urmele ghetelor lui potcovise rămaseră în 
brazde, pe când el îşi luă măgarul şi'l duse în triumf. 

Miss Murdstone descălecase la sfârşitul bătăliei şi a-
dăsta cu frate-său, înaintea scărei, să fie primită de mătuşe-
mea. încă tulburată puţin de luptă, mătuşa trecu pe lângă ei 
cu măreţie, intră în casă fără să'i bage în seamă, până când 
veni Jeaneta să'i anunţe. 

— Să plec, mătuşe? am întrebat tremurând. 
— Nu, domnule; de sigur că nu! 
Zicând aşa. mă împinse într'un ungher aproape de dân

sa şi făcu înaintea 'mi o barieră cu un scaun, ca şi-cum ar fi 
fost o carceră sau bara tribunalului. Am stat acolo tot timpul 
întvevederei şi de acolo i-am văzut pe d. şi d-ra Murdstone 
in'rând în salon. 

— O ! zise mătuşa, nu ştiam dintru'nceput pe cine a-
veam plăcerea să'i cert adneaurea. Dar vedeţi, nu îngădui 
nimănuia să treacă pe pajişte călare. Nu fac nid-o deosebire. 
Nu îngădui nimănuia. 

— Regula aceasta e cam neprielnică streinilor, grăi 
M'ss Murdstone. 

— Adevărat ! făcu mătuşa. 
D. Murdstone parcă se temu că va începe iar duşmănia 

şi interveni zicând: 
— Miss Trotwood ! 
— Mă rog, domnule, rosti mă' uşa aruncându'i o privire 

pătrunzătoare, d-ta eşti d-1 Murdstone, care a luat) de soţie 
pe văduva răposatului meu nepot David Copperfield din 
Blumderstone.. Rookery ? De ce Rookery ? nu ştiu. 

— Da, doamnă. 
— Mă ierţi că'ţi spun, domnule, că mi se pare că ar fi 

fost mult mai bine să-o fi lăsat în pace pe bia'a copilă. 
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— Aci sânt de părerea d-rei Trotwood, grăi miss Murd
stone. Biata Clara era un copil în toate privinţele. 

— Din fericire, d-ră pentru d-ta şi pentru mine, care 
înaintăm în viaţă, şi n'avem de ce ne teme că atracţiile 
noastre personale ne pot fi fatale, nimeni n'ar putea spune 
la fel despre noi, urmă tuşă-mea. 

— Fără îndoială, zise miss Murdstone, deşi îi venea 
foarte greu cred să fie de aceiaşi părere. Precum spuneţi, ar 
fi fost mult mai cuminte ca fratele meu să nu fi făcut nici
odată o astfel de căsătorie. Am fost totdeauna de părerea 
asta. 

— Nu mă 'ndoesc, rosti mătuşa. „Jeaneto", zise ea, 
după ce sunase, spune salutări d-lui Dick şi roagă-1 să co
boare. 

In adăstare, ea se uită încruntată pe perete, ţinându-se 
mai dreaptă decât totdeauna. Când sosi d. Dick, făcu pre
zentare. 

— D-l Dick ; un vechi şi intim prieten, în a cărui ju
decată mă încred, adaogă mătuşa, apăsând pe vorbe ca să'I 
trezească pe d. Dick, care 'şi muşca degetul arătător şi privea 
prosteşte. 

D-l Dick îşi scoase degetul din gură şi rămase în mij
locul grupului, plin de gravitate şi gata să arate cea mai în -

cordată atenţie. Mătuşa făcu un semn d-lui Murdstone, care 
începu : 

—• Miss Tratwood, primind scrisoarea d-voastră, tai 
s'a părut că e o datorie pentru mine şi poate o dovadă de 
respect faţă de dumneavoastră... 

— Mulţumesc, zise mătuşa, privindu'l mereu în faţă-
nu mă măguleşte. 

— De a veni să răspund în persoană, cu toată greuta
tea călătoriei, — decât să vă scriu. Nenorocitul copil a fug'* 
dela prietenii şi ocupaţia sa... 

— Copil, a cărui înfăţ'şare, grăi soră-sa, atrăgând aten
ţia tuturor asupra ciudatului meu costum, — este aşa de ru
şinoasă... 

— Jeano Murdstone, rosti frate-său, ai bunătatea de 
nu mă întrerupe. Acest nenorocit, miss Trotwood, a fost, îtt 
căminul meu, pricina multor greutăţi şi turburări casnice, pe 
când trăia scumpa mea soţie şi de atunci încoace. Are un 
caracter posac, rebel, violent şi se răsvrăteşte împotriva ori 
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cărei stăpâniri. An încercat, soră-mea şi eu să'i îndreptăm 
viţiile, dar n'am reuşit. Şi am priceput amândoi, — căci 
soră-mea are toată încrederea mea, — că este drept ca 
d-voastră să primiţi de pe buzele noastre această declaraţie 
sinceră, rostită fără duşmănie şi fără supărare. 

— Faptele lui sânt şi mai straşnice, se repezi d-ra 
Murdstone. 

— Ah ! făcu mătuşa. Ei bine, şi d-ta, domnule ? 
— Eu am părerile mele proprii asupra modului de a-1 

creşte, grăi d-1 Murdstone, a cărui faţă se întuneca pe 
măsură ce mătuşa şi el se priveau tot mai de aproape. Ideile 
mele sânt întemeiate pe ceea ce ş'-iu despre caracterul său 
de-o parte, iar pe de altă parte, pe cunoaşterea m'jloacelor 
şi priceperei mele ! Eu am toată răspunderea. Am lucrat 
după ideile mele şi nu mai am ce spune. îmi ajunge să a-
daog că acest copil a fost î n supravegherea unui amic al 
meu, într'un comerţ onorabil: că starea aceea nu i-a surâs. 
că a fugit, că a colindat ca o haimana drumurile şi a venit 
aci în sdrenţe, să se adreseze dumneavoastră, miss Trot-
wood. Doresc să pui sub ochii dumneavoastră, c'nstit, ur
mările sigure, — după mine, — ale ajutorului ce'i puteţi da, 
în aceste împrejurări. 

— Să vorbim mai întâi despre aceai ocupaţie onorabilă, 
rosti mătuşa. Dacă ar fi fost propriul d-ta]e fiu, i-ai fi dat 
<ot slujba aceea ? 

— Dacă ar fi fost fiul fratelui meu, se amestecă în vor
bă d-ra Murdstone, ar fi avut, cred, cu totul alt caracter. 

— Sau dacă acea sărmană copilă, răposata maică-sa, ar 
fi fost în viaţă, i-aţi fi dat băiştului aceiaş ocupaţie onora
bilă ? întrebă tuşă-mea. 

— Cred, zise d. Murds'one, dând din cap, că nici 
odată Clara nu s'ar fi împotriviţi hotărîrei luate de mine şi 
de Jeana Murdstone. 

Miss Murdstone îi întări spusele printr'un mormăit. 
— Hâm ! făcu mătuşa, „nenorocitul copil". 

D. Dick, care'şi suna mereu banii în buzunar, îi zăngăni 
acum aşa de tare, că tuşa crezu că trebue să'i poruncească 
*âcere, cu privirea, înainte de-a spune: 

— Pensia răposatei s a stins odată cu ea? 
•— De-odată cu ea, răspunse d. Murdstone. 
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— Şi mica proprietate, casa şi grădina, Rookery, fără 
rooks (corbi), n'a fost trecută pe numele fiului? 

— Primul ei soţ i-a lăsat averea fără condiţii, în
cepu d. Murdstone, când mătuşa îl întrerupse, cu o nerăb
dare şi o mânie învederate. 

— Doamne ! dar mai e nevoe să'mi spui asta ! I-a lăsat 
averea fără condiţii! David Copperfield era el om să se 
gândească la condiţii, chiar dacă o asemenea necesitate le-ar 
fi sărit altora în ochi ! Fireşte că i-a lăsat tot fără nici o 
condiţie, dar când ea s'a remăritat, — când a avut nenoro
cirea să te ia de bărbat, — într'un cuvânt, rosti mătuşa, ca 
să vorbim sincer, n'a rostit nimeni nici o vorbă în favoarea 
copilului acesta ? 

— Răposata mea soţie iubea pe cel de al doilea soţ al 
ei. doamnă, rosti d. Murdstone: avea, încredere deplină în-
tr'însul. 

— Soţia u-tale, domnule, a fost o sărmană copilă foarte 
nenorocită, nu cunoştea lumea, dădu mătuşa din cap. Aşa a 
fost. Şi-acum, poftim, ce mai aveţi de spus? 

— Atâta doar, Miss Trotwood, replică el ; am venit a ci 
ca să-1 iau pe David, — să-1 iau fără condiţii, ca să fac d'n 
el ce voi crede şi să lucrez cum îmi va plăcea. N'am venit 
să dau făgădueli, nici ca să mă prind faţă de cineva. D-voastră 
poate că aveţi vreun gând cu el. Miss, să'i încurajaţi fuga 
şi să'i ascul:aţi jelaniile. Purtarea dv., care, trebue să mărturi
sesc, nu'mi pare împăciuitoare, îmi dă de bănuit. V ă vestesc 
deci că, dacă îl încurajaţi de astă dată, s'a sfârşit. Dacă vă 
puneţi între mine şi el, intervenţia d-voastre, Miss, e hotă
râtoare. N u glumesc şi nu se glumeşte cu m'ne. Sânt aici 
pentru întâia şi ultima oară : ca să'i iau ! Este pregătit să mă 
urmeze? Dacă nu e — şi privirea d-v. îmi spune că nu este. 
din ce motive, puţin îmi pasă — uşa mea îi es'.e închisă de 
acum înainte şi socotesc atunci că a d-voastre îi este deschisă. 

Mătuşa ascultase cu încordarea-cea mai continuă, stând 
mai dreaptă ca totdeauna, cu mâinele cruciş pe genunchi şi 
ochii pironiţi pe cel ce'i vorbea. Când acesta sfârşi, ea 'Ş* 
înturnă privirea către Miss Murdstone, fără a'şi schimba în
făţişarea şi'i spuse: 

—D-4a, domnişoară, ai ceva de adăogat? 
— In adevăr, Miss Trowood, glăsui d-ra Murdstone, 

tot ce puteam spune a fost rostit aşa de bine de fratele meu J 
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şi toate faptele ce le puteam istorisi au fost aşa de clar în
şirate de dânsul, că n'am decât 9ă vâ mulţumesc pentru poli
teţea d-v.; prea multa d-v. politeţe, adaogă Miss Murdstone, 
cu ironie care nu-o turbură pe mătuşa, cum nu-o supă
rase tunul sub care dormisem eu la Chatham. 

— Dar băiatul ? El ce spune? întrebă măfuşe-mea. Da>-
vide, eşti gata de plecare ? 

Am răspuns că nu şi am rugat-o călduros să nu mă lase 
Am spus că d-1 şi d-ra Murdstone nu mă iubiseră niciodată, 
că niciodată nu fuseseră buni cu mme. Pe mama care mă iu
bea mult, ei o chinuiseră din pricina mea, lucru pe care îl 
Ştie şi Peggotty foarte bine. Am spus că am suferit mai mult 
decât s'ar putea crede, la o vrâstă ca a mea. Am rugat-o, am 
stăruit de mătuşa (nu'mi aduc aminte cu ce cuvinte, dar ştiu 
că eram grozav de mişcat) să mă ferească, să mă apere în 
numele răposatului meu tată. 

— D-le Dick, vorbi mătuşa, ce trebue să fac cu băe-
ţelul ăsta ? 

D. Dick se gândi, şovăi, apoi luând un aer radios, răs
punse: ,,Să i se ia măsură pentru un costum de haine. 

— D-le Dick, rosti mătuşa triumfător, dă'mi mâna, bu
nul d-tale simţ este nepreţuit. 

Strângând mâna d-lui Dick, mătuşa mă lipi de ea, spu-
nându'i d-lui Murdstone. 

— Poţi pleca', dacă vrei ! Cu băiatul îmi voi încerca no
rocul. Dacă el este aşa precum spui, îmi va fi oricând uşor 
s ă fac din el, ceea ce făcuşi d-ta. Dar, din tot ce-ai spus, nu 
c red nici un cuvânt ! 

— Miss Trotwood, răspunse d. Murdstone, înălţând 
«in umeri şi sculându-se, ,,dacă ai fi bărbat"... 

— Palavre! ros'i mătuşa, nu'mi spune asemenea mof
turi ! 

•— Ce femee politicoasă ! strigă d-ra Murdstone, ridi-
cându-se. E prea mult, zău! 

•— Crezi, grăi mătuşa, făcându-se că nu aude spusele 
sUrorii şi urmând a vorbi fratelui şi a da din cap cu straşn'c 
dispreţ, crezi oare că nu ştiu la ce viaţă o osând'seşi pe a-
C e a sărmană fată nechibzuită? Crezi că nu ştiu cât de neno-
r °ci 'ă a fost ziua în care acea dulce şi mică făptură te-a vă-
2 u t întâia c-iră, surâzând şi făcând ochi dulci, — pun ramă-
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şag: ca şi cum n a i fi fost în stare să spui nici „du-te ncolo" 
*nui copil! 

r— N'am auzit nici când un limbaj mai elegan^, se strâm
bă Miss Murdstone. 

— Crezi că nu'ţi înţeleg prefăcătoria ca şi cum aş fi 
foşti de faţă ? urmă tuşa; acum, când te văd şi te aud, — 
ceea ce, drept să spun, nu'mi face de loc plăcere ! Ah, cu si
guranţă că nu era nimeni pe lume aşa de dulce şi de supus 
ca d-1 Murdstone, la început ! Sărmănica, nevinovata cu o-
och'i legaţi nu văzuse niciodată asemenea bărbat. Era plin de 
bunăta'e : o adora ! Era nebun după copilul ei, o adevărată 
patimă ! Dorea să fie pentru el un al doilea tată, şi aveau 
să trăiască cu toţii la' olaltă, într'o grădină de trandafiri, — 
nu'i aşa ? Uf ! plecaţi şi lăsaţi-mă în pace ! zise mătuşe-mea. 

— Asemenea femee n'am văzut în viaţa mea ! strigă 
Miss Murdstone. 

— Şi când ai ajuns stăpân, domnule, pe b 'ata nesă
b u i t ă — Dumnezeu să mă ierte că numesc aşa o făptură care 
se află acum acolo, unde d-ta nu eşti de loc grăbit să o gă
seşti ! — ca şi cum n'ai fi săvârş't destul rău atât ei cât şi a 
lor săi, ai început să'i faci educaţia, nu'i aşa ? ai început să 
o dresezi, ai pus-o într'o colivie ca pe o biată păsărică, pentru 
ca să'şi uite viaţa plină de amăgiri şi să-o deprinzi să cânte 
pe aceiaş arie cu d-ta ? 

— Asta'i nebunie sau beţie, zise M'ss Murdstone, dis
perată că nu poate să întoarne asupra sa năvala de învi
nuiri ale mătuşe-mii; şi bănuesc că'i mai de grabă beţie. 

Miss Betsey, fără să ţie de fel seama de întrerupere,-
urmă să se adreseze d-lui Murdstone. 

— Da, d-le Murdstone, urmă dânsa cu degetul ridicat-
ai fost un tiran faţă de nevinovata copilă şi i-ai strivit inima. 
Avea un suflet duios, — şt :u, ştiam cu mul^ înainte de a o ve
dea d-ta, — şi tocmai în partea ei slabă i-ai dat loviturile, de 
pe urma cărora a murit. Iată adevărul, mângâe-te cu el, pla~ 
că'ţi sau nu. Ţi-1 spun ca să ştii şi d-ta şi cei care ţi-au sluji6 

de unelte. 
— Daţi'mi voe să vă întreb, Miss Trofwood, o între

rupse d-'ra Murdstone, pe cine numiţi, cu vorbe aşa de alese.-
cum eu nu obişnuesc — uneltele fratelui meu ? 

Miss Betsey ,s'ăruind în necl'nHta ei surzenie, urmă: 
— Era limpede, precum ţi-am spus, cu muKi ani înainta 
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• ca d-ta să o fi văzut — şi este mai presus de pătrunderea 
omenească, pentru ce Pronia cea plină de taine a voit, ca 
să-o vezi d-ta pe copila aceea, — eră limpede că aceea să-
mană şi mică făptură se va recăsători, mai curând sau mai 
târziu ; dar speram că nu va fi atât de nenorocită. Era în 
vremea când 1-a născut pe copilul acesta, d-Je Murdstone : 
copil de care v'aţi slujit ca să-o chinuiţi apoi ; neplăcută a-
mintire, care îţi face nesuferită vederea băiatului. Da, da, 
nu'i nevoc să tresari ; eu ştiu şi fără asta adevărul. 

El stătuse în picioare, tot timpul, lângă uşă, privind-o 
ţintă, cu surâsul pe buze, dar încruntând sprincenele'i dese. 
Am observat însă că, tot zâmbind, pălise de-odată şi respiră 
ca un om, care a fugit şi'şi pierde răsuflarea. 

— Bună ziua, domnule, şi adio! Ad o domnişoară, se în
toarse ea către soră. Dacă te-oi mai vedea vre-odată cu mă
gari pe pajiştea mea, fii sigură — ca de capul d-tale — că 'ţi 
smulg pălăria şi o calc în picioare ! 

Ar fi trebuit un pictor şi încă un pictor de talent, ca să 
prindă expresia de pe chipul mătuşe-mi, rostind neaştepta
tele cuvinte, şi mutra d-rei Murds 'one la auzul lor. Nici ges
tul nu era mai puţin elocvent ca vorbele. Miss Murdsfone nu 
răspunse, luă uşor braţul fratelui ei şi ieşi maiestos din casă. 
Mătuşa, tot la fereastră, îi privea depărtându-se, ga* a, fără 
îndoială, să'şi pună în aplicare ameninţarea, dacă ar fi văzut 
că se iveşte vre-un măgar. 

Cum nu se ivi nimic, faţa mătuşii-mi se îmblânzi puţin 
câte puţin şi apoi atât de mult, că am cutezat să'i mulţumesc 
şi să o sărut, ceea ce făcui din toată inima, petrecându'mi bra
ţele în jurul gâbului ei. I-am strâns apoi mâna d-lui Dick, care 
repetă ceremonia aceasta de mai mul'e ori şi salută fericitul 
sfârşit al împrejurărei, aceleia izbucnind în repetate hohote 
de râs. 

— Trebue să te consideri, ca şi mine, tutorele acestui 
copil, d-le Dick, z :se înăbuşă. 

— Voi fi încântat, grăi d. Dick, să fiu tutorele fiului lui 
David. 

— Foarte bine, ne-am înţeles. M ă gândesc la un lucru, 
d-le Dick, că aş putea să-1 numesc Trotwood. 

— De sigur, de s'gur, ziceţi-i Trotwood. Trotwood, fiul 
lui David. 

— Trotwood Copperfield, vrei să z :ci ? 
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— Da, fireşte, da: Trotwod-Copperfield grăi încurcat 
oleacă d. Dick. 

Mătuşa fu aşa de fermecată de ideia sa, că însemnă 
chiar dânsa, numele „Tro'.wood-Copperf eld", cu cerneală 
chimică, pe toate vestmintele mele, cumpărate gata în ziua 
aceea, până a nu le purta. Şi se hotărî ca toate albiturile 
mele, comandate de dânsa — căci se vorbise despre o com
plectă echipare — să fie marcate la fel. 

Astfel am început o viaţă nouă, cu nume nou, cu iot din 
preajma mea nou. Nes'guranţa încetând, mi se părea că vi
sez. Nu mă gândeam că mătuşa şi d. Dick alcătuiau o ciu
dată pereche de itutori. Nu mă gândeam la mine desluşit. Nu 
era limpede în mintea mea decât că, pe de oparte, viaţa pe
trecută la Blunderstone se depărta tot mai mult şi părea că 
pluteşte în ceaţa unei depărtări nesfârş'te; pe de altă par'e, 
că o perdea căzuse pe vecie peste răstimpul trăit la Murds-
ton et Grinby. Nimeni n a mai ridicat perdeaua aceea, apoi: 
Eu am ridicat-o un moment, cu o mână sFoasă în această 
istorisire, şi-am lăsat-o să cadă cu bucurie. Amintirea vieţii 
aceleia este întovărăşită în mintea mea de atâta durere, de 
atâta suferinţă morală, de o Tpsă de speranţă aşa de deplină, 
că n'am avu o nicioda'ă curaj să cercetez: cât timp îndurasem 
canonul. Un an ? mai mult ? mai puţin ? Nu ştiu. Ştiu numai 
că a fost, că nu mai este; că'l pomenesc acum, pentru ca să 
nu-1 mai pomenesc niciodată. 

CAPITOLUL XV 
I a r î n c e p 

In curând, d. Dick şi eu ne-am făcut cei mai buni prieteni 
din lume. Când îşi isprăvea lucrul zilei, ieşeam ades împreu
nă, ca să înălţăm smeul cel marc. In toate zilele lucra mult 
la memoriul, care nu înainta de loc, ori cât) obidea d. Dick, 
pentrucă regele Carol I se strecura vecinie, când la început, 
când la sfârşH, şi atunci totul se strica şi trebuia reînceput-
Răbdarea şi curajul cu care îndura necurmatele piedici, ideia 
nedesluş-'ită, că regele Carol I n'avea nici un rosti în scrisele 
sale, slabele silinţe ce le punea ca să'l izgonească şi încăpâ -
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ţânarea monarhului de a osândi memoriul la nimicire, toate 
acestea îmi făcură o adâncă impresie. Nu ştiam la ce rost îl 
menea d. Dick memoriul, dacă de pildă l-ar fi terminat. Cât 
mine, tot atât, cred că ştia şi dânsul, unde avea de gând să'l 
trimeată şi ce urmări aş epta apoi. Dar, nu era nevoe să se 
trudească cu asemenea întrebări, căci dacă era ceva sigur pe 
lume, era se 'nţelege că memoriul n'are să se termine niciodată 

Era atingător să'l vezi cu smeul când îl înălţa sus de tot 
în văzduh. Cele ce'mi destăinuise în oda'a sa : speranţa că 
înştiinţează lumea cu foile acelea scrise, foi din memoriul său 
neizbutit, poate ca'l preocupa uneori, dar de îndată ce ieşea 
afară, nu se mai gândea la nimic, decât să se uite la smeu 
cum se înălţa pe cer şi să'i simtă svăcniturile în mână. Nu 
părea niciodată mai senin. îmi ziceam adesea când stăm 
lângă dânsul seara, pe iarbă, şi'l vedeam urmărind cu ochii 
mişcările smeului în aer, că mint'ea'i se scutură atunci de ne
desluşit, ca să se înalţe cu jucăria pe cer. Când înşira sfoara, 
când smeul pogorând mereu, ieşea din zarea lum'nată de 
soare, ca să cadă pe pământ ca un luertx fără viaţă, mi se 
părea că se trezeşte încet dintr'un vis. L-am văzut, luându'şi 
smeul, privind apoi rătăcit în juru'i ca şi cum amândoi căzu
seră de-odată, şi l-am plâns d'n tot sufletul. 

Pătrundeam tot mai mult în prietenia şi inimitatea d-lui 
Dick şî as'fel mă apropiam de bunătatea credincioasei lui 
prietene, mătuşe-mea. Ea era aşa de iubitoare cu mine, că 
după câteva săptămâni îmi scurtă numele de Trotwood şi'mi 
zise: Trot. Ba, mă făcu să trag nădejde că, dacă voi urma 
precum începusem, puteam să iau în inima ei un loc la fel cu 
al surorei mele, Betsey Trotwood. 

— Trot, zise mănuşa într 'o seară, pe când se aduceau, 
ca de obicei, tablele pentru dânsa şi d. Dick, nu trebue să 
uităm educaţia ta. 

Aceasta era singura mea îngrijorare, şi m'am bucurat că 
s e deschide vorba. 

— Ţi-ar plăcea să te duci lai şcoală la Canterbury ? 
Am răspuns că'mi plăcea cu atât mai mult, cu cât era a-

Ptoape de dânsa. 
•— Bine, ai vrea să pleci chiar mâine? 
Nu mai, eram strein de obicinu'ta repeziciune a faptelor 

mă(uşii, aşa că nu m'am mirat de o propuner» aşa de zorită, 
Ş'-am zis: da. 
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— Bine; Jeaneto, să închiriezi calul cenuşiu şi trăsur.ce 
pentru mâine la orele zece dimineaţa şi împachetează astă-
seară lucrurile d-lui Trotwood. 

Eram plin de mândrie, auzind poruncile aces'ea, dar 
m'am dojenit de egoism, uitându-mă la d. D x k : era aşa de 
amărît la gândul despărţirii noastre şi aşa de rău juca d'n 
pricina aceasta, că după ce-1 atinse de mai multe ori cu cor
netele pesite degete, mătuşa închise tablele şi spuse că nu mai 
joacă cu el. Dar aflând că voi veni uneori Sâmbăta, şi că va 
putea veni şi el câte odată Miercurea să mă vadă, mai prinse 
curaj şi se jură că va turna pentru prilejurile acelea un smeu 
uriaş, mult mai mare decât cel de acum, A doua zi, d. Dick 
recăzu în mâhnire şi căută să se mângâie .dăruindu mi tot ce 
vvea, aur şi argint; dar intervenind mătuşa, dărnicia lui fu 

micşorată la cinci shillingi, — cu multe rugăminţi o putu urca 
la zece. Ne-am despărţit foarte drăgăstos, la poarta grădinii 
şi d. Dick nu intră în casă, de cât când ne pierdu din ochi. 

Mătuşa, cu desăvârşire nepăsătoare de părerea lumi', 
mâna cu mână de vo'nic calul cenuşiu prin Dover. Sta drea
ptă şi înfiptă ca un birjar de lux şi urmărea din ochi toate 
mişcările calului, hotărâtă să nu-1 lase să~şi facă mendrele, 
sub nici un cuvânt. Ajunşi pe şosea, îl lăsă mai în voe şi, a ' 
runcându'şi ochii pe culcuşul de perne în care mă aflam, 
lângă dânsa, mă întrebă dacă sânt fericit. 

— Foarte fericit, mătuşe, mulţumesc. 
Ea fu aşa de mulţumită că, neavând mâinele slobode, 

îmi mângâie capul cu coada biciului. 
— E mare şcoala, mătuşe ? 
— Nu ştiu: Mergem mai întâi la d. Wickfield. 
— El ţine şcoala ? 
— Nu, Troti; el are un birou. 

N'am mai cerut desluşiri asupra d-lui W i c k f eld, iar mâ-
tuşe-mea nedându-mi-le, conversaţia colindă alte locuri, pânâ 
când am ajuns la Canterbury. Era zi de târg şi mătuşa îş' 
strecură foarte anevoe calul printre căruţe, coşuri, maldăre 
de legume şi alte mărfuri de-ale precupeţilor. Sucirile şi oco
lurile trăsurei stârneau, la adresa noastră, cuvântări puţi*1 

măgulitoare dela cei ce ne împresurau. Dar mătuşa mână cu 
liniştea cea mai deplină şi ar fi străbătut cu aceiaş răceală ş1 

o ţară inamică.» 
Ne-am opriţi în sfârşit înaintea unei case vechi, ieşite p u ' "J 
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ţin în stradă. Ferestrele primului etaj erau în afară şi căprio
rii îşi scoteau şi ei capetele sculptate în sosea, aşa că m'am 
întrebat un moment, dacă nu avea cumva casa aceea curio
zitatea să se aplece mereu înainte, ca să vadă cine trece pe 
îngustul trotuar. De altfel, asta nu-o împiedeca să fie foarte 
curată. Ciocanul de aramă, de moda veche, al uşei joase şi 
arcu'te, strălucea ca o stea în mijlocul ghirlandelor de flori 
şi fructe sculptate. Cele două trepte de piatră din faţa uşii 
erau aşa de albe, parcă ar fi fost acoperite cu o pânză cu
rată; şi toate unghiurile şi colţurile, sculpturile şi ornamen
tele, ferestrele şi geamurile, deşi toate aşa de vechi, sclipiau 
de curăţenie ca zăpada pe munte. 

Când trăsura se opri la uşa, uiându-mă la casă, văzui o 
figură ca de mort apărând o cl'pă la o ferestruie dela tur
nuleţul care forma o parte a casei — şi apoi dispărând. Când 
se deschise uşa cea arcuită, văzui iar chipul de adineaurea. 
Omul era tot atât de palid, ca la fereas'ră, deşi de aproape 
i se vedeau pe faţă pestruele, ca la oamenii roşii. Şi în ade
văr era un băiat cu părul roşu. Putea să aibă cincisprezece 
ani, dar părea mult mai vârsnic. Coasa care'i cosise părul, i-1 
tăiase scurt ca la mirişte. Sprincene, ioc; gene, la fel; ochii, 
de un roşu închis, aşa de neîmpodobiţi, de pustiiţi, că nu mă 
puteam dumeri cum doarme. Era înalt în umere, osos şi col-
ţuros, îmbrăcatei, în haine negre cu un crâmpei de cravată 
albă. Haina îi era încheiată până la beregată. Avea mâna aşa 
de lungă şi de slabă, că'mi atrase atenţia, pe când sta lângă 
cal şi'şi mângâia bărbia, privind către trăsură. 

— D-l Wickf eld e acasă, Uriah Heep ? întrebă mătuşa. 
— D. Wickfield e acasă, doamnă; dacă vă luaţi oste

neala să intraţi... zise el şi arătă cu descărnata lui mână spre 
o cameră. 

Am pus piciorul pe pământ şi lăsându-1 pe băiat să ţină 
calul, am intrat într'o cameră scundă, de formă Junguiaţă» cu 
faţa la drum. Prin fereastră l-am văzut pe Uriah suflând în 
nările calului şi astupându-le repede cu mâna, ca şi cum ar 
ii aruncat o vrajă asupra lui. In faţa vechiului căm'n erau a-
Şezate două portrete: unul al unui om cu părul cărunt — deşi 
nu era bătirân — cu sprincene negre, care se uita la niş'e 
hârtii, legate cu panglici roşie. Celălalt era al unei cucoane; 
e *pres : a feţei sale era dulce şi serioasă şi mă privea. 

Căutam, cred, din ochi portretul lui Uriah, când se des-
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chise o uşe, în capătul camerei. Intră un domn: m'am întors 
să văd, dacă portretul ieşise din cadra lui. Nu, portretul sta 
liniştit la locul său. Când noul venit se apropie de lumină, 
am văzut că era mai în vrâstă, de cât atunci, când îşi făcuse 
portretul. 

— Miss Betsey Trotwood, zise el, intraţi, vă rog. Eram 
ocupat când aţi sosit, să mă iertaţi. îmi cunoaşteţi viaţa, şt^ţi 
că n'am decât un scop pe lume. 

Miss Betsey îi mulţumi şi am intrat în cabinetul său, care 
era mobilat ca al unui om de afaceri, cu cărţi, hârtii, cut i de 
tinichea, etc. De către grădină avea o casă de fier băgată în 
zid, alături cu căminul, aşa fel că m'am întrebat cum fac co* 
şarii, ca să cureţe soba. 

— E i b'ne. Miss Trotwood, grăi d. Wickfield; căci ani 
priceput îndată că era s'ăpânul casei, că era avocat şi că ad* 
ministra moşia unui mare proprietar din vecinătate; ce vânt 
vă aduce ?Un vânt bun, socotesc. 

— Da, răspunse mătuşa, n'am venit pentru afaceri de 
justiţie. 

— Aveţi drep'ate, d-ră, e mai bine să veniţi pentru si
tele. 

Părul lui era cu desăvârşire alb, deşi avea încă sprince-
nele negre. Tare plăcută îi era faţa; trebue să fi fost un o»1 

frumos. Obrazul îi era colorat într'un fel, despre care afla' 
sem dela Peggotty, că se datoreşte cinstitului vin de Porto, 
şi tot pe socoteala acestuia am pus intonaţia glasului şi r°^ 
tunjimea avocatului. Era bine îmbrăcat: haină albastră, vesta 
în dungi, pantaloni de nankin. Cămaşa sa fină cu cerculeţe 
şi cravata de batist, păreau aşa de albe şi delicate, că Inch'-
puirii mele pribege îi aduseră aminte de gâtul lebedei. 

— E nepotu-meu, grăi mă'uşa. 
— Nu ştiam că ai unul, Miss Trotwood. 
— De al doilea, desluşi mătuşa. 
— N'ci asta nu ştiam, să mă credeţi. 
— L'am adoptat, vorbi mătuşa, cu un gesti care ara a 

că nu'i pasă de ce ştia sau nu ştia dânsul, şi l-am adus a i c 

ca să'l dau la un pens'-on cu bună învăţătură şi bun tratat 
ment. Spuneţi'mi unde să găsesc asemenea pension şi daţi n> 
oate lămuririle necesare . 

— Până a nu da un sfat, aşteptaţi: Ştiţi întrebarea me 
de totdeauna, care este telul d-voastre real ? 

-J 
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— Dracul să te ia ! strigă mătuşa. Ce tot cauţi motive, 
când ele se văd cât de colo ? Ţelul meu e 1 mpede şi simplu : 
să-1 fac pe copilul ăsta fericit şi folositpr. 

— Mai trebue să fie ceva, cred; rosti el, dând din cap 
şi surâzând cu neîncredere. 

•— Palavre! Aveţi pretenţia că le faceţi toate lucrurile 
cu şart. Dar cred că nu vă închipuiţi că sânteţi singurul om 
sincer pe lume. 

— N'am decât un ţel în viaţă, Miss Trotwood, zise el 
zâmbind. Alţii au cu duzina, cu sutele: eu n'am decât o ţintă, 
iată deosebirea. Dar nu despre asta e vorba. Mă întrebaţi de 
cea mai bună şcoală. Oricare ar fi motivul, doriţi cel mai 
bun pension ? 

Mătuşa dădu din cap. 
— Cunosc unul, care preţueşte mai mult ca toate cele

lalte, grăi d. W'ckfield gândindu-se, dar nepotul d-voastre 
nu poate fi primit deocamdată, decât ca extern. 

— Iar în aşteptare, ar putea locui undeva, cred. 
D. Wickfield recunoscu că se poate. După un moment 

de discuţie, îi propuse mătuşii să-o ducă să vadă pensionul, 
ca să poată judeca ea însăş. La întoarcere puteam colinda 
vre-o două-trei case în care s'ar fi putut găsi adăpost şi hra
nă pentru mine. Mătuşa primi şi era să plecăm toţi trei, când 
el se opri ca să'mi spună: 

— Dar micul nostru prieten ar putea să aibă oarecari 
pricini, ca să nu ne în'ovărăşească. Cred că am face mai 
bine, să-1 lăsăm aici. 

Mătuşă-mea parcă era înclinată să se împotrivească. 
Dar, ca să uşurez lucrurile, am spus că eram gata să'i aştept 
acolo, dacă aşa socotesc dânşii; şi am reintrat în cabinet, 
unde m'am aşezat, ca să'i adăst, pe scaunul ce'l părăsisem. 

Din întâmplare scaunul acela era aşezat cu faţa către un 
coridor strimt, care da în odăiţa rotundă la fereastra căreia 
zărisem faţa palidă a lui Uriah Heep. După ce dusese calul 
într'un grajd pe aproape, Uriah" se aşezase să scrie la un pu
pitru şi copia o hârtie pVnsă într'un cadru de alarmă spân
zurat de-asupra biroului. Deşi băiatul era cu faţa către mine, 
am crezut mai în'âi că hârtia ce-o copia şi care se găsea în
tre el şi mine, îl împiedecă să mă vadă, dar privind mai cu 
luare aminte, am văzut îndată, cu un fel de neplăcere, că o-
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chii lui răsăreau sub manuscris ca doi sori îmvăpăiaţi; şi că 
mă priveau pe furiş câte un minut, deşi i se auzea conde ui 
alergând tot atât de zorit ca de obicei. încercai de mai multe 
ori să scap de privirile acelea. M'am urcat pe un scaun, ca 
să mă uit pe o hartă în cealată parte a odăei. M'am cufun
dat în citirea gazetei locale; dar ochii lui mă atrăgeau necon
tenit şi de câte ori aruncam o privire către sorii aceia înflă
căraţi, eram s ;gur că ei se vor ridica şi se vor apleca fulge
rător. 

In cele din urmă, în'r 'un târziu, mătuşa şi d. Wickfield 
se iviră, spre marea mea uşurare. Rezultatul cercetărilor lor 
nu era aşa de mulţumitor, pe cât ar fi fost de dorit, căci dacă 
foloasele ce le hărăzea pensionul erau de netăgăduit, mătuşa 
nu fusese tot atât de mulţumită de casele în care aş fi putut 
locui. 

— E foarite rău, zise ea. Nu ştiu ce să fac, Trot . 
— E în adevăr foarte rău, grăi d. Wickfield; dar să vă 

spun ce-aţi putea face, Miss Trofwood. 
— C e ? 
— Să-1 lăsaţi pe nepot aici, deocamdată. E băiat pa-

cinic. Nu m'ar stânjeni de loc. Ca să înveţe, casa e bună, e 
liniş'ită ca o monastire şi aproape tot atât de spaţioasă. Lă-
saţi-1 aici. 

îndemnul o ademenea pe mătuşa-mea, dar dânsa şovă'ar 
să-1 primească din delicateţe. Eu de asemenea. 

— Haide ! Miss Trotwood, rosti d. Wickfield, nu e alo 
mijloc de ocolit pied ca. Aşezare vremelnică, fireşte. Daca 
nu merge, dacă unii dintre noi sântem stingheriţi, putem ori
când să ne despărţim. Intre timp se va găsi al'ceva mai pr ; -
elnic. Pentru monument n'aveţi alt mai bun de făcut, decât 
să-1 lăsaţi aici. 

— V ă sânt foarte recunoscătoare, şi văd că el e ca şi 
mine, dar... 

— Haide ! ştiu ce vreţi să spuneţi, str'gă el. N u vreau 
să vă silesc a primi dela mine favoruri. Miss Trotwood, veţi 
plă'i găzduirea, dacă voiţi. N'o să ne precupeţim, dar veţi 
plăti, dacă voiţi. 

— Cu condiţia asta, fără să se micşoreze cu nimic re* 
cunoşt-'nţa pentru binele ce mi-1 faceţi, mă simt mai la largul 
meu. Sânt bucuroasă că-1 las aici. J 
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— Atunci, veniţi să-o vedeţi pe mica mea gospodină, ne 
pofti d. Wickf-eld. 

Am suit o scară veche de stejar, cu un plimb aşa de lat, 
•că am fi putut tot aşa de lesne să mergem pe el, şi am intrat 
într 'o cameră veche, cam întunecoasă .luminată de vre-o trei, 
patru din ferestrele ciudate, văzute de m'ne din stradă. Pe 
Jângă ferestre erau puse scaune vechi de stejar, făcuie parcă 
din aceiaşi arbori, din care fuseseră lucrate : parche'ul ceruit 
şi grinzile tavanului. Era drăguţ mobilată camera: un pian 
şi o mobilă plăcută în roşu şi verde şi multe flori. Nu se ve
deau decât unghiuri şi unghere, fiecare cu câte o ciudată 
măsuţă, scrin sau bibliotecă, cu jilţ sau alt lucru plăcut, aşa 
că unde mă aşezam, credeam că alt colţ mai frumos ca acela 
nu poate fi şi descopeream altul şi mai încântător. Peste tot 
domnea pacea şi desăvârşita curăţenie vestite de înfăţişarea 
casei. 

D. Wickfield ciocăni într'o uşă aflată într'un colţ al pe
retelui de tăblii, şi o fetiţă, aproape ca de vârsta mea, veni 
d e grabă şi-1 sărulă. Am recunoscut îndată pe faţa ei ex
presia dulce şi senină a doamnei, al cărei portret mă izbise. 
Mi se năzări, în înch'puire, că portretul acela crescuse aşa 
•de ajunsese femee ,iar originalul rămăsese copil. Fata avea un 
•aer vesel, fericit, iar faţa şi purtările ei, totuş, respirau o pace 
sufletească, o seninătate, ce nu le-am uitat niciodată şi nici 
nu le voi uita. 

— Iată, ne spuse d. Wickfield, mica mea gospodină, 
fiica mea Agnes. 

Când am auzit glasul cu care rostise cuvintele acestea, 
•când am văzut gingăşia cu care îi ţinea mâna, am înţeles 
•care era singurul scop al vieţei sale. 

O miniatură de coşuleţ, pentru chei, îi atârna la şold şi 
îa ta avea aerul unei stăpâne de casă, destul de gravă şi des
tul de pricepu'ă pentru cârmuirea acelei vechi gospodării. Ea 
ascultă cu interes cele spuse de taică-său despre mine, iar 
«când el sfârşi, ea o îmbie pe mătuşă-mea să venim cu dânsa, 
ca să ne arată odaia mea. Ne-am urcat cu toţii, ea mergea 
înaintea noastră şi ne deschise uşa unei vaste camere, o încă
pere măreaţă tot cu bârne de s'ejar şi gemuleţe strălucitoare, 
•cu o frumoasă balustradă la scară, care urca până acolo. 

Nu'mi pot aminti unde şi când am văzut în copilăria 
ttiea vitraiuri (geamuri) pictate într'o b :serică. Nu'mi aduc 
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aminte subiectele ce reprezentau. Ştiu numai că văzând-o pe 
fată în capătul vechei scări, când se întoarse, ca să ne aş
tepte în acea lumină împerdelată, m'am gândiit la vitraiurile 
văzute odinioară, şi dulcea şi curata lor s'rălucire se înto
vărăşi de-atunci, în mintea mea, cu suvenirul drăguţei Agnes 
Wickfield. 

Mătuşe-mea era ca şi mine de fermecată de găzduirea 
mea şi-am coborît împreună jos, foarte fericiţi, foarte recu
noscători. Ea nu primi să rămână la cină, temându-se că ar 
ajunge noaptea acasă, cu faimosul cal cenuşiu şi cred că d. 
W'ckfield o cunoştea prea bine, ca să mai s'ărue. I se servi 
o gustare şi Agnes se întoarse lângă guvernanta sa>, iar d. 
Wickfield în cabinet. Furăm lăsaţi singur1, ca să ne luăm a-
dio nestânjeniţi. 

Mătuşa îmi spuse că d. Wickfield va îngriji de itoate 
pentru mine şi că nu'mi va l'psi nimic. Apoi adaogă cele mai 
bune poveţe şi cuvintele cele mai calde. 

— Trot, îşi sfârşi ea cuvântarea, fă'ţi cins'e, ţ'e însuţi, 
mie şi d-lui Dick, şi Dumnezeu cu tine! 

Eram foarte mişcat şi toţi ce-am putut face, a fost să'i 
mulţumesc şi să-i trimit d-lui Dick îmbrăţişări. 

— Nici când vre-o josnicie! Nu minţi niciodată, nu fi 
crud. De aceste trei vicii fereşte-te, Trot, şi voi spera veşnic 
în tine. 

Am făgăduit, pe cât am putut câ nu'i voi amăgi bunătatea 
şi că nu'i voi u'ta poveţele. 

•— Calul e la poartă, plec. Rămâi aici. 
La vorbe]e asetea mă îmbrăţişe în grabă şi ieşi din odae, 

închizând uşa după dânsa. Am fost mai întâi uluit de grăbita'l 
despărţ're şi mă temeam să n'o fi supărat. U?tându-mă însă 
pe fereastră, am văzut-o urcând în trăsură cu aer abătut şi 
depârtându-se fără să ridice ochii. I-am înţeles atunci sim
ţămintele şi n'am mai nedrep'ăţit-o, crezând câ are ceva îm-
poîrivă'mi. 

La ora cinci, d. Wickfield cina .îmi redobândisem cu
rajul şi mi-era foame. Nu erau de cât două tacâmuri. To'uş 
Agnes, care'l aşteptase pe taică-său în salon, coborî cu el şi 
se aşeză în faţa lui, la masă. Nu puteam crede, că el ar fi 
fost în stare să cineze fără ea. 

Ne urcarăm în salon, după cină şi în ungherul cel mai 
comod Agnes îi aduse lui taică-său pahare şi o garafă de vin 
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de Porto. Cred că el n'ar fi găsit că băutura lui favorită are 
mireasma ş:iută, dacă i-ar fi fost adusă de alte mâni. 

Stătu acolo două ceasuri, bând vin mult, pe când Agnes 
cânta la pian, lucra şi vorbia cu amândoi. Bună parte din 
timp fu vesel şi fericit cu noi; dar uneori ochii îi rămâneau 
aţintiţi la fată şi atunci cădea în tăcere şi visare. Mi se părea 
că ea prinde îndată de veste şi că încerca să'l smulgă din 
visuri cu o întrebare, cu o desmierdare. Atunci el se trezea 
din vis şi'şi turna iar vin. 

Agnes servi ceaiul, apoi timpul se scurse, ca după c :nă, 
până la ora când ea plecă să se culce. Atunci taică-său o luă 
în braţe, o sărută, apoi ceru lumânări pentru biroul său. 
M'am urcat şi eu la culcare. 

Seara, ieş :sem un moment pe stradă ca să'mi arunc ochii 
pe vechile case, pe frumoasa catedrală; şi m'am gândit atunci 
că mai umblasem prin acest vechi oraş în cală'oria mea, şi că 
trecusem poate, fără să ştiu ,pe lângă casa, în care locu'am 
acuma. Intorcându-mă, l-am zărit pe Uriah Heep, înch'zând 
biroul. M ă simţeam plin de bunăvoinţa pentru neamul ome
nesc şi am intrat de-am vorbit puţin cu dânsul; apoi, pără-
sindu-1, i-am întins mâna. Dar ce mână umedă şi rece avea! 
Mi s'a părut mâna unui spectru, şi aşa părea şi omul. Mi-am 
frecat mâinele ca să-o încălzesc pe cea care îl atinsese, şi ca 
să fac să piară orice idee a mân'i aceleia. 

Ideea aceea mă urmări şi pe când mă urcam la odaia 
mea. Mereu mi se părea că s'mt mâna'i j lavă şi îngheţată. 
M'am aplecat pe fereastră şi-am zărit una din figurile sculp
tate în capetele căpriorilor, chiondăr :ndu-se la mine. Mi s'a 
părut că este Uriah Heep urcat, nu ştiu cum, până acolo, şi 
m'am grăbit să închid fereastra. 

CAPITOLUL XVI 
Mă schimb în multe privinţe 

A doua zi de dimineaţă, viaţa de şcoală se deschise din 
nou pentru mine. D. Wickfield mă conduse la pension : era 
o clădire impunătoare, de-alungul unei curţi întinse, respi
rând un aer de ştiinţă, în armonie cu corbii şi c'orile, care 
coborau din turnurile catedralei, ca să se plimbe cu pas 
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magistral pe pajişte. Fui înfăţişat noului meu director, doc
torul Strong. Mi se păru tot aşa de ruginit ca marele grilaj 
de fier din faţa casei şi aproape tot aşa de rigid şi grav ca 
marile urme de piatră, aşezate la depărtări egale în vârfu
rile stâlpilor de pe z dul de cărămidă roşie din jurul curţii, 
ca un joc de popice, cu care Timpul avea să se joace. Dr-
S'rong era în b blioteca sa, hainele îi erau neperiate, părul 
nepieptănat, jartierele pantalonilor săi scurţi neînb nate bine, 
jambierele negre şi lungi descheiate, iar pantofii îi stau căs
caţi ca două boturi pe covoraşul d n faţa căminului: în
toarse către mine ochii săi stinşi, cari îmi amintiră pe ai 
ţinui cal bătrân şi orb, pe care'l văzusem păscând iarbă şi 
poticnindu-se de mormintele cimitirului din Blunderstone. 
îmi spuse apoi că'i pare b'ne că. mă vede, întinzându'mi o 
mână cu care nu ştiam ce să fac, căci nu strângea, nu se 
mişca. 

Dar se afla lângă d-rul Strong o tânără doamnă foarte 
frumoasă. Lucra. El îi zicea Ana şi bănuii că era fi'că-sa. 
Ea mă scoase din încurcătură, îngenunch nd pe covor, ca să 
lege pantofii doctorului S rong, şi să'i închee jambierele, 
lucru pe care'l împlini cu mujlă bună voe şi vioiciune. După 
ce sfârşi, când să ne ducem în sala de studiu, m'am mirat 
auzindu-1 pe d. Wickfield numind-o doamnă Strong, când 
îi dădu bună dimineaţa, şi m'am întrebat dacă n'o fi cumva 
soţia unui fiu al doctorului, când acesta îmi risipi îndoelile-

— Ei, Wickfield, z'se el, apropiindu-se în coridor, cu 
mâna pe umărul meu, n'ai găsit încă un loc potrivit pentru 
vărul neves'i-mi ? 

— Nu, încă nu. 
— Aş vrea să se găsească mai de grabă, căci Jack 

Maldon e sărac şi leneş, iar acestea sânt două năpaste, care 
dau naştere adesea la rele şi mai mari. Şi vorba doctorului 
W a t t s , adaogă el, privindu-mă şi dând din cap : „Dracul 
are totdeauna de lucru pentru mâ'nele trândave". 

— Intr'adevăr, doctore, z'se d. Wickfiteld, dacă d-rul 
W a t t s ar fi cunoscut bine pe oameni, ar fi putut spune tot 
aşa de cum'n 'e : „Dracul are totdeauna de lucru pentru mâi-
nele ocupate". Cei care lucrează sânt vinovaţi de o bună 
parte din răul ce se face pe lumea aceasta, să credeţi. Ce 
au săvârşit, de un veac sau două, cei mai neosteniţi inşi întru 
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dobândirea puterii şi a banului ? Credeţi oare că au făcut 
numai bine ? 

— Jack Maldon nu se va zori niciodată, nici pentru 
una, cred, zise doctorul, frecându'şi bărbia gânditor. 

— S e poate şi vă cer iertare că m'am abătut dela între
barea ce mi-aţi pus-o. Nu, n'am găsit încă nimic pentru d. 
Jack Maldon. Cred, şoyăi puţin dânsul, că vă ghicesc gân
dul, dar as'a nu'mi uşurează sarcina. 

— Gândul meu, zise d-rul Strong, este să'i caut un loc 
potrivit vărului Anei, bun p r e t e n al ei din copilărie. 

— Da, ştiu, în Angl :a sau în străinătate. 
— Da, grăi d-rul, văd : t mirat de apăsarea cu care fu

seseră spuse cuvintele : ,,în Anglia sau în striănătate !". 
— Acestea sânt chiar cuvintele d-voas ră, zise d. 

Wickfietld : „Sau în striănătate". 
— Fără îndoială, fără îndoală, una sau alta. 
— Una sau alta ? Nu vă pasă ? 
— Nu. 
— Nu 7 se uimi d. Wickfield. 
— De l o c ! 
— N u aveţi nici un cuvânt pentru a prefera ,,în străi

nătate", în loc de „în Anglia ?" 
— Nu, răspunse doctorul. 
— Sânt dator să vă cred şi să'nţelege că vă cred. Sar

cina ce miaţi dat-o, este în acest caz mult mai simplă, decât 
am crezut-o. Dar mărturisesc că în această privinţă aveam 
altă impresie. 

D-rul S'rong îl privi cu un aer uimit, care se schimbă 
aproape imediat într'un surâs, care mă încuraje mult, căcî 
se vedea în el a'âţa bunătate şi blândeţe, precum şi o sim-
pl'citate, ce se găsea de altfel în toată pur'area sa, de cum 
se sfărâma ghiaţa formată de vârsta şi de lungile sale s f udi i ; 
simplictate făcu*ă să atragă şi să farmece un şcolar ca nrne. 
Doctorul mergea înaintea noastră cu pas grăbit, şi inegal, 
repetând mereu : „nu, de loc" şi alte scurte asigurarări, în 
aceiaş privinţă, pe când mergeam după dânsul. Ş ;-am ob-
serbat că d. Wickfield luase un aer impunător şi vorbea 
singur, dând din cap, crezând că nu-1 văd. 

Sala de s'udiu era mare şi aşezată într'o parte ferită a 
casei, de unde se zăreau câteva urme de p : atră într'o parte, 
iar în alta o grădină singuratecă a doctorului Se puteau 



216 

zări de acolo, cum se coc piersicele pe un spalier, aşezat către 
miază-zi. 

Erau acolo în iarbă şi doi aloeşi mari, în lăzi, în iaţa 
ferestrelor, şi frunzele iate, şi ţepoase ale plantei aceleia 
(pare ar fi fost făcute din tablă vopsită), au rămas întovă
răşite în mintea mea cu ideea de tăcere şi singurătate. Caffl 
vre-o douăzeci şi cinci de elevi învăţau, cu cărţile deschise în 
faţa lor, când 'am intrat n o i : toţi se sculară în pic :oare să 
dea bună dimineaţa doctorului şi rămaseră aşa, ţnairitea 
d-lui Wickfield şi a mea. 

Un tinerel, cu numele Adam, care era primul din şcoală, 
îşi părăsi locul, ca să'mi ureze bun sosit. Cravata lui alba 
îi da aerul unui tânăr predicator anglican, dâr asta nu'l îm-
piedeca să fie foarte îndatoritor şi cu caracter deschis. 
Mi-arătă locul şi mă înfăţ'şe mai multor profesori cu o bună 
voinţă, care mă desgheţă pe cât mi-era cu putinţă. 

Dar mi se părea că trecuse atâta vreme, de când fu
sesem în asemenea tovărăşie, că alţi băeţi decât Mick Wal
ker şi „Cartoful" nu văzusem, şi am simţit că mă pierd, că 
mă zăpăcesc, ca nicioda'ă încă în toată viaţa' mea. 

Am simţit atâta de limpede în cugetul meu, că trecusem 
printr 'o viaţă de care ei nu puteau să aibă n'ci o idee,\că 
aveam o hârşeală nepotrivită cu vrâsta, cu înfăţişarea ş1 

starea mea, că simţeam aşa că e un fel de înşelăciune din 
parte'mi, să mă aşez printre ei, ca un camarad obişnuit. 

Pierdusem în vremea cea lungă sau scurtă, p'e'recuta 
la Murdstone şi Grinby, or'ce deprindere de joc, de petre
cere între băeţi de vrâsta mea ; ştiam că voi fi stângaci şi 
nepr'cepui. Puţinul învăţat vre odată, fusese cu desăvârşire 
şters din mintea mea de josnicele gr:-ji cari îmi copleşiseră 
gândul ziua şi noaptea : aşa că atunci când fui examinat, ca 
să se vadă ce ş'iu, se văzu că nu şt'u nimic, şi-am fost pu s 

în clasa începătoare. Dar, oricât de mâhnit aş fi fost de 
nepriceperea mea la exerciţii trupeşti şi de neştiinţa mea la 
carte, mult mai strâmtorat mă simţeam gândindu-mă la pră
pastia şi mai mare, desch ;să între noi de cunoaşterea mea 
de dureri, cu desăvârşire neş'iute de ei. Mă întrebam, ce-a f 

gândi ei, dacă ar afJa că eu cunoşteam de .aproape temniţa 
,,Ginq's Bench" ? Purtarea mea nu va da oare pe fată is-
orăvile mele în societatea Micawberilor ? — vânzările I a 

Muntele de Pietate, împrumuturile pe amanet şi ospeţeje ce 
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le urmau ? Poate că vre unul din camarazi mă văzuse tre
când prin Canterbury, istovit, s'.renţeros şi mă va recunoa
şte ? Ce-ar zice ei, cari pun aşa de puţin preţ pe bani, dacă 
ar ştie cum îmi socoteam eu părăluţele, ca să cumpăr în 
toate zilele câteva felii de salam şi bere, sau o porţie de 
budincă, ce mă hrăneau ? Ce s'ar întâmpla cu copiii aceştia, 
care nu cunosc viaţa Londrei, dacă ar afla că bătusem ma
halalele cele mai rele ale aces'ui oraş mare ? Şi ce ruşine 
îmi era că le cunosc ! Atâta de muncii ă îmi era m'ntea de 
gândurile acestea, în prima zi petrecută la şcoala d-rului 
Strong, că vegheam asupra privirilor şi mişcărilor mele cu 
îngrijorare. Mă retrăgeam, de cum se apropia un camarad 
de mine şi fugeam de cum se sfârşea clasa, de teamă că mă 
voi face de ocară, răspunzând unor începuturi de prietenie. 

Dar înrâurirea bătrânului săjaş al d-lui Wickfield în
cepu să lucreze asupra mea, şi de cum ciocănii la uşă, cu 
noile'mi cărţi la subţioară, s :mţii că toată neliniştea mea se 
risipeşte. Urcându-mă ţn vechea'mi odaie, aşa de vas 'ă şi 
impunătoare a bătrânei scări de stejar, îmi izgoni îndoelile 
şi temerile şi aruncă peste trecutul meu un întuneric pre l -
nic. învăţam cu silinţă în camera mea, până la ceasul mesei 
(ieşeam dela pension \a ora trei) şi coboram cu nădejdea 
că voi ajunge într'o bună zi un băiat ca lumea. 

Agnes era în salon, îl aştepta pe taică-său, rămas în 
birou pentru o afacere. Ea mă întâmpină cu fermecătoru'i 
surâs şi mă întrebă ce cred de pension. I-am răspuns că o 
să'mi placă mult, sper, dar că nu mă s'mţeam încă obişnuit 
acolo. 

— Dumneata n'ai fost la şcoală niciodată ; nu'i aşa ? 
— Ba da ; în fiecare zi. 
— A ! vrei să spui aici, acasă ? 
— Tata nu poate fără mine, surâse ea, dând din cap. 

Trebue să'şi ţină gospodăria acasă. 
— T e iubeşte mult, sânt sigur. 
Ea făcu semn că da şi se duse la uşe, ca să asculte dacă 

yme el şi să'l întâmpine pe scară ; dar nu auzi nimic şi se 
. "Hoarse către mine. 

— Mama a murit, când m'a născut, grăi dânsa dulce şi 
•hnit, cum obişnuia. Nu'î cunosc decât portretul, care e jos. 

'Vrn văzut că'J priveai ieri ; ştiai cine e ? 
— Da ; atât de mult îţi seamănă ! 



— Aşa zice şi tata, făcu ea veselă. Ascultă, acuma vine I 
Liniş itul şi voiosu'i chip se ilum nă de plăcere, întâm-

pinându-1, şi ei intrară împreună, ţin;ându-se de mână. El 
:mă primi cu drag şi'mi spuse că voi fi feriot la d-rul Strong. 
care este cel mai bun dintre oameni. 

— Sânt poate unii... eu nu'i ştiu... cari abuzează de 
bunătatea lui, vorbi d. Wickfield. Să nu faci nic odată ca 
ei, Trotwood. Este fiinţa cea mai puţ n bănuitoare, şi fie 
că e un merit sau un cusur, e to deauna un lucru de care 
trebue să ţii socoteala în legăturile mari sau mici ce le poţi 
avea cu dânsul. 

Mi se păru că vorbeşte ca un om desamăgit sau ne-
mulţumit de ceva, dar n a m avut timp să mă dumiresc. Se 
vesti că masa e gata şi coborârăm ca să ocupăm în sufra
gerie aceleaşi locuri ca'n ajun. 

Abia ne aşezarăm, când Uriah Heep îşi arătă la uşe 
capul roşu şi mâna descărnată. 

— D. Maldon vrea să vă spună o vorbă, domnule. 
— Cum ? Nu' i decât o clipă de când am scăpat de d-

Maldon. 
— Adevărat, domnule, răspunse Ur'ah, dar s'a întors 

ca să vă mai spună un cuvânt. 
Ţ 'nând mereu uşa întredeschisă, Uriah mă văzuse. Se 

uitase la Agnes, la tavă, la furfurii, la tot ce era în odae ; 
aşa mi se păru, deşi n'avea aerul să'l privească decât p e 

stăpânu-său, asupra căruia ochii lui roşii se ţineau respec
tuoşi. 

— V ă cer iertare ! Vreau numai să spun, că răsgân' 
dijidu-mă... şi pomenitul domn, dădu pe Uriah la o parte 
şi'ii băgă capul pe uşe. Iertaţi-mi îndrăzneala, vă rog. Dar. 
pentrucă nu am pu inţa să aleg, cu cât voi pleca mai de
grabă, cu atât mai bine. Verişoară-mea Ana îmi spusese. 
când am vorbit de afacerea asta, că i-ar fi mai drag să'ş' 
a 'bă prietenii lângă ea, decât exilat, iar bătrânul doctor-

— Doctorul Strong, vreai să zici ? întrerupse grav d-
Wickfield. 

— D-rul Strong, bine 'nţeles ; eu îi zic bătrânul doc'of-
— e acelaş lucru, cred. 

— N u ştiu, făcu d. Wickfield. 
— Atunci, d-rul Strong părea că e de aceeaş părere-

Dar, după cele ce 'mi propuneţi, s'ar părea că ş'-a schimba' 
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gândul. In cazul ăsta, nu mai am ce zice, decât că, cu cât 
voi pleca mai curând, cu atât mai bine. M'am întors aşa dar„ 
ca să vă spun,.că va fi mai bine să plec cât mai curând. 
Când fcrebue să te bagi în apă, de ce să mai s ai la mal ş£ 
să cugeti. 

— In cazul d-tale, nu irebue să se tărăgănească de loc, 
d-le Maldon, fii sigur. 

— Mulţumesc, sânt foarte recunoscător. Calul de dar,, 
nu se caută la d'nţi. Altminteri, aş fi zis că puteau să-o 
lase pe verişoara Ana să aranjeze totul după placul ei. 
Cred că ea n'ar avea decât să'i spună bă rânului doctor... 

— Vrei să spui, că doamna Strong ar fi putut spune 
soţului d-sale... nu'i aşa ? ros'i d. Wickfield. 

— întocmai : n'ar fi avut decât să'i spună, că doreşte 
ca lucrul cutare să se facă aşa, şi s'ar fi făcut în chip firesc. 

— Şi dece în chip f resc, domnule Maldon ? în rebă d. 
Wickfietld, urmând a mânca tihn't • 

— Ah, pentrucă Ana e o fermeca'oare copilă, iar bă
trânul, adică d-rul Strong, nu prea e tânăr, zise d. lack 
Maldon, râzând. Nu vreau să jignesc pe nimeni, d-le W i c k 
field. Vreau doar să spun că socotesc că este necesar şî 
chibzu'tt ca, într'o căsnic:'e de soiul ăsta, să fie şi compen
saţie. 

— Compensaţii pentru femee, domnule ? întrebă grav 
d. Wickfield. 

— Pen'ru femee, domnule .răspunse d. Jack râzând. 
Dar luând seama că gazda urma să mănânce cu aceiaşi 

seriozitate şi nepăsare, şi că nu era n'ci o nădejde să'i des
tindă un muşchiu de pe faţă, adaogă : 

— De aii fel, am spus tot ce aveam de spus. Vă cer din; 
nou iertare de îndrăzneala mea şi mă retrag. Voi urma, bine 
înţeles, sfaturile d-voastre şi voi socoti afacerea aceasta, ca 
ceva de pus Ia cale între mine şi d-voastră. Nu voi rosti nici-
un cuvânt faţă de doctor. 

— Ai cinat ? întrebă d. Wickf eld îmbiindu-1. 
— Mulţumesc. Mă duc să cinez la verişoara Ana. 

Adio. 
D. Wickfield, fără să se scoale, îl urmări cu ochii, gân

ditor. D. Maldon era, după părerea mea, un tânăr fluş fura-
tec, frumos băiat, desghieţat la vorbă, încreză'or şi îndrăz
neţ. Atunci l'am văzut întâi. Nu mă aşteptasem să'i v ă d 
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aşa de curând, când îl auzisem pe doctor, vorbind de el, di-
m'meaţa. 

După cină, ne-am îndreptat spre salon, şi totul se pe ' 
trecu ca 'n ajun. Agnes aşeză paharele şi garafa în acelaŞ 
colţ, d. Wickfield se aşeză şi bău copios. Agnes cântă la 
pian, lucră, vorbi şi juca cu m-'ne mai multe partide de do
mino. La ceasul hotărât, pregăti ceaiul, apoi când îmi aduse' 
cărţile, aruncă peste ele o privire şi 'mi arătă ce ştie (era 
mult mai învăţată de cât arăta) şi îmi destăinui cel mai bun 
chip de a învăţa şi a pricepe. Ii văd încă purtarea modesl'.ă, 
blândă, orânduită ; îi aud dulcele glas pe când scriu aceste 
cuvinte. înrâurirea binefăcătoare ce-a avut-o mai apoi asu-
pră'mi, încep şă-o simt în suflet. Mi-e dragă mica Em'lia Ş1 

nu pot spune că o iubesc pe Agnes în acelaş fel, dar simt ca 
bunătatea, pacea şi adevărul sălăşluesc lângă dânsa şi c a 

blajina lumină a vi'raiului văzut de mine când-va, într'o bi
serică, o luminează necontenit şi pe mine de asemenea, când 
sânt în vecinătatea ei, precum luminează tot ce ne încon
joară. 

Ora culcărei sale sosise. După ce ea ne părăsi, am în
tins mâna d-lui Wickfield, ca să plec şi eu. El mă reţinu ca 
să'mi spună : 

-— Cum ţi-ar plăcea mai mult, Trotwood, să stai la noi 
sau să te muţi în altă parte ? 

— Să rămân aici, răspunsei îndată. 
— Eş'i sigur ? 
— Dacă d-voastră voiţi; dacă mi-e îngăduit. 
— Dar e cam tristă viaţa la noi, băete, mă tem. 
— Nu e mai tristă pentru mine, ca pentru Agnes, dom

nule. Nu e t r s t ă de loc. 
— Ca pentru Agnes !... repetă dânsul, mergând încet 

spre căminul cel mare şi rezemându-se de el. Ca pen' r , J 

Agnes ! 
Băuse în seara aceea (poate mi se păruse), de i se in

jectase ochii de sânge. In momentul acela nu'i vedeam 
ociii, şi'i acoperise cu mâna, ţinând privirile 'n pământ, dai' 
observasem mai înainte. 

— Mă întreb, murmură el, dacă Agnes nu'i plictisi a 
de mine. Şiiu bine că eu nu m'aş plictisi niciodată de ea-
Dar asta e altceva, cu totul altceva... 
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Chibzuia în gându*i, nu mi se adresa mie şi eu tăceam. 
— O casă veche, cam tristă şi o viaţă foarte monotonă ; 

dar trebue să-o ţin lângă mine. Gândul că pot muri şi să-1 
părăsesc pe scumpul meu copil, sau că această comoară 
dragă poate muri, îmi turbură ca o stafie momentele cele 
mai fericite ; şi dacă acest gând nu'l pot îneca decât în... 

Nu rosti cuvântul, dar înainta domol spre masa cu pa
harele puse, turnă în neştire vin din garafe goale, apoi o 
lăsă şi se întoarse îndărăt. 

— Dacă gândul ăsta este atât de greu de îndurat, când 
ea e aici, cum va fi, când ea va fi departe ? Nu, nu. Nu, nu'l 
pot îndura ! 

Se rezemă iarăş de cămin şi rămase îndelung cufundat 
în cugetare, încât nu ştiam ce să fac : să mă retrag, sau să 
stau lnr'şlit la locu'mi, până ce el se va trezi din visare. In 
sfârşit făcu o sforţare şi ochii lui mă căutară prin cameră. 

— Vrei să rămâi cu noi, Trotwood, grăi cu glas obiş
nuit şi ca şi cum, fără nici o întrerupere, răspundea la spu
sele mele. îmi pare bine. Ne vei ţine tovărăşie amândurora. 
N e va fi bine, sâ te avem aici, şi mie şi fetei şi poate şi d-tale. 

— Mie, sânt sigur, domnule. Sânt aşa de mulţumit că 
sânt aici ! 

— Eşti un băiat de ispravă! Cât vei.vrea să stai, eşti 
bine primit. 

îmi strânse mâna ,apoi, bătându-mă pe umăr, îmi spuse 
că, de câte ori voi avea ceva de făcut, după ce pleacă Agnes, 
sau voi vrea să cetesc de plăcere, pot coborî în birou, dacă 
dânsul va fi acolo şi dacă voi dori să'mi trec seara în tovă
răşia sa. I-am mulţumit de bunătate şi fiindcă se cobora 
chiar atunci, iar eu nu eram obosit, am coborît şi eu, cu o 
carte în mână, ca să mă bucur o jumătate de oră de îngă-
duirea ce mi se dase . 

Zărind însă o lumină în odăiţa rotundă, m'am simţit 
atras îndată de Uriah Heep, care avea asupră'mi o pu'ere 
vrăjitoare, şi-am intrat la el. L-am găsit citind cu o încor
dare aşa de vădită, că urmărea fiecare rând pe pagină, — 
cu degetu-i slab, lăsând liniate pe foae, aşa mi se păru, — 
dâre lipicoase, ca un melc. 

— Lucrezi tare târziu astă seară, Uriah, am z's eu. 
— Da, domnule Copperfield. 
M'am aşezat pe un scaun ,în faţa lui, ca să'j vorbesc 
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mai în voe. Şi-am băgat de seamă, că el nu ş'.ia să zâm
bească : deschidea gura şi desena, desch:zând-o, două brazde 
adânci în obraji să i : şi-atâta tot. 

— Nu lucrez pentru birou, d-le Copperfield. 
— Dar ce faci atunci ? 

— încerc că'mi măresc cunoştinţele de drept. Studiez acum 
Practica lui Tidd. Ai, ce scriitor Tidd ăsta, d-le Copperf eld l 

Scăunaşul meu era un observator minunat. Privind la 
Uriah, care 'şi reluase cititul, am observat că, pe când ţinea 
dege'ul după cuvinte, nările lui subţiri şi ascuţite, veşnic în 
mişcare, cu o putere de a se strânge şi de a se lărgi de ne
închipuit, slujeau de tălmăcitor al gândurilor : omul clipea 
d'n nas, ca alţii din ochi. La el, ochii nu clipeau aproape 
niciodată. 

— Cred «ă eşti un mare legist, zisei, după ce'l privisem 
cât-va timp în tăcere. 

— Eu, domnule Copperfild ? O, nu ! eu sânt o fiinţă 
foarte neînsemnată. 

Am observat că strania senzaţ :e ce-o simţeam Ia atin
gerea mânii sale, nu se putea să fie rodul închipuirei mele. 
căci el îşi freca necurmat mâinile, voind, pe semne, să le 
usuce şi să le încălzească, apoi şi le ştergea nemijlocit cit 
batista. 

— Ştiu bine că sânt în cea mai, umilită stare, zise cu 
smerenie Uriah, alături de alţi. Mama tot aşa. Trăim într'o-
locuinţă sărmană, domnule Copperfie'ld, dar sântem recu
noscători şi pentru atât. Meseria tatii tot umilă era : a fost 
gropar tata. 

Şi acuma ce e dânsul ? am întrebat eu. 
— Acum e pl !n de slavă, domnule Copperfield. Dar 

sântem recunoscători şi penitru asta. Câtă milostivire Pro
niei, de p'ildă, să fii la D. Wickfield ! 

L-am întrebat pe Uriah, dacă era acolo de multă vreniev 
— In curând se împlinesc patru ani, zise Uriah, închi

zând cartea, după ce însemnase cu grije locul unde se o-
prise. Am intrat la dânsul, la un an după moartea tat i i ; Ce 
milostivire ! Cât datorez bună'ăţii d-lui Wickfield, care îm1 

îrgădue sâ'mi fac studiile, care ar fi cerut mai mult decât 
slabele nr'jloace ale mamei şi ale mele. 

— Atunci, odată studiile de drept sfârşite, vei ajung e 

avocat, zisei eu. 
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— Cu voia Proniei, d-le Copperfield. 
— Cine ştie dacă nu vei fi într 'o zi tovarăşul d-lui 

Wickfield, am spus eu, oa să'i fac plăcere, şi atunci firma 
a r suna aşa : Wickfield şi Heep, sau poate Heep, succeso
rul lui Wickfield, 

— O, domnule Copperfield, răspunse Uriah, dând din 
cap, sânt prea umil pentru aşa ceva. 

Cu siguranţă că el te mâna grozav cu o figură din cele 
sculptate in capetele căpriorilor, aproape de fereastra mea, 
aşa cum sta, cu smeren'e, privindu-mâ pe de lături, cu gura 
•căscată şi obrajii brăzdaţi de zâmbet. 

— Minunat om e d. Wickfield. Dar dacă l-aţi cunoaşte 
d e mai mult timp, aţi şti acest lucru mai bine decât vă pot 
spune eu. 

I-am răspuns că eram sigur, dar că nu'l cunoşteam de 
mult, deşi era prieten cu mătuşe-mea. 

— Ah, adevărat, domnule Copperfield, mătuşa d-vs., 
e o femee foarte bună. 

Când voia să arate entuziasm, se răsucea în chip stra
niu : n'am văzut ceva mai urât .N'am luat aminte la laudele 
ce le aducea mătuşe-mi, ca să mă uit la svârcolirile de şarpe 
ce le făcea cu gâtul şi tot corpul. 

— ...O cocoană foarte bună, d-le Copperfield. Are 
mare admiraţie pentru d-ra Agnes, cred. 

Am răspuns „da" îndrăzneţ, fără să şt iu: Dumnezeu să 
mă ierte ! 

— Sper că şi d-voastră gândiţi ca şi dânsa, domnule 
'Copperfield. Nu'i aşa ? 

— Toată lumea e de aceiaş părere. 
— O, vă mulţumesc de observaţia asta, domnule Cop

perfield. E foarte adevărat, ceea ce spuneţi ! Chiar eu, în 
starea umilă în care mă aflu, ştiu cât este de adevărat ! O, 
mulţumesc, domnule Copperfield ! 

Şi aşa se svârcoli în exaltarea sentimentelor sale, că se 
ridică de pe scaun şi începu să se gătească de plecare. 

— Mă aşteaptă mama, zise el, scoţând din buzunar şi 
privind la un biet ceasornic de o culoare nedesluşită. O fi 
început să se îngrjoreze, căci oricât de umili sântem nedes
părţiţi unul de alutl. Dacă vreţi să veniţi într'o zi să luaţi o 
ceaşcă de ceai în coliba noas'ră, mama ar fi ca şi mine de 
mândră de tovărăşia d-voastră. 
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Am răspuns că voi veni cu plăcere. 
— Mulţumesc, domnule Copperfield, zise Uriah, pu-

nându-şi cartea pe o etajeră. Socotesc că veţi s a aici câtva 
timp, domnule Copperfield ? 

I-am spus că aveam de gând să locuesc la d. Wick-
field, cât timp voi fi la pension. 

— A, adevărat ! strigă Uriah. Mi se pare că d-voas'ră 
aţi putea mai de grabă să ajungeţi şsociatul d-lui W-ckfield. 

Am spus că nu aveam de loc gândul ăs'.a şi nici alţii nu 
se gândeau la acest lucru pentru mine. Dar Uriah se încăpă
ţâna să răspundă cu politeţe la toate asigurările mele : „ O 
da, domnule Copperf e ld; aţi putea, in adevăr !" „do, cu 
siguranţă, că aţi putea !" In sfârşit, terminându'şi pregătirile, 
mă întrebă diacă'i dau voe să stingă lumânarea. Răspun-
zându'i afirmativ, o suflă îndată. După ce 'mi dădu mâna 
(şi) mi se păru că pusesem mâna pe un peşte, prin întuneric), 
întredeschise uşa, se strecură afară şi o reînchise, lăsân-
du-mă să 'mi găsesc drumul bâjbâind. M'am lovit de scau
nul lui, am ieşit greu din beznă. Cred că din pricina asta 
l-am v'sat o jumătate de noapte şi, între alte lucruri ce le 
visai, a fost casa d-lui Peggotty plutind pe mare, corabie de 
piraţi, cu drapel negru .purtând ca deviză : „Practica de 
Tidd", cărându-ne pe valuri, sub steagul «acela drăcesc, pe 
mica Emilia şi pe mine ,ca să ne înece în apele spaniole. 

A doua zi, la pension ,am izbutit să 'mi înfrâng sfiic'u-
nea. In ziua următoare am eşit şi mai bine, şi stângăc'a mea 
pierind treptat, am ajuns în cincisprezece zile cu desăvârşire 
familarizat cu noii mei camarazi, şi tare fericit în mijlocul 
lor. Eram destul de neîndemânatec la toate jocurije şi mul* 
în urmă la învăţătură. Nădăjduiam însă că, urmându-le 
mereu pe cele dintâi şi muncind necurmat la cea de-a doua, 
voi progresa. M'am aşternut pe lucru, în clasă ca şi în re
creaţie şi nu 'mi pierdui vremea. Viaţa ce-o dusesem la 
Murds'one şi Grinby mi se păru în curând aşa de departe 
de mine, că mă îndoiam că a fost vre-odată ; pe când exis
tenţa mea de-acum, aşa de obişnuită îmi ajunsese, că mi se 
părea că totdeauna numai aşa trăisem. 

Pensionul d-rului, Strong era minunat şi semăna aşa de 
puţin cu al d-lui Creakle ,ca binele cu răul. Era cârmuit cu 
multă rânduială şi seriozita'e după un sistem sănătos. In 
toate împrejurările se făcea apel la onoarea şi buna credinţa 
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a elevilor, şi numai pe aceste însuşiri ale lor se punea temei, 
câiă vreme era dovedit că le aveau ; acest sistem făcea m ;-
nuni. Astfel, simţeam cu toţii, noi elevii, că avem o parte în 
direcţ-'a şcoalei şi că faima şt cinstea acesteia e da'oria 
noastră. De aceea ne iubeam toţi pensionul, — de mine unul 
pot răspunde, — şi n a m văzut pe nici un camarad de-al 
meu să nu gândească la fel cu mine. învăţam din toată ini
ma, ca să'i facem cinste doctorului'. înjghebam minunate 
partide de joc în recreaţii şi ne bucuram de-o mare libertate. 
Şi cu toate acestea, aveam bun nume în oraş, iar apucătur le 
şi purtarea noastră rare ori strica faima d-rului Strong şi-a 
institutului său. 

Unii dintre cei mai vrâstnici dintre elevi, locuiau în 
casa d-rului şi dela aceştiiai am aflat câteva amănunte despre 
dânsul. Nu se împlinise un an, de când se însurase cu fru
moasa fală pe care o văzusem în cabinetul său. Din parte'i 
era o căsătorie din dragoste. Fata nu avusese un ban zestre, 
dar avea în schimb o droaie de neamuri sărace (aşa ziceau 
camarazii noştri), gaiţa totdeauna să dea buzna în casa băr
batului ei. Dociorul era dis t rat : se zicea că din pricina cer
cetărilor neîntrerupte : cău'a rădăcinile greceşti ; în nevino
văţia mea, sau mai de grabă în neştiinţa mea, credeam că 
d-rul are un fel de nebunie botanică, pentru că se şi uita veş
nic în pământ, când mergea. Mai târziu numai am aflat că 
era vorba de rădăcinile cuvintelor greceşti pentru alcătuirea 
unui dicţionar. Adam, care era întâiul din clasă şi avea a* 
plecare pentru matematică, socotise câtă vreme avea să-i ia 
doctorului dicţionarul, după planul primitiv şi după cât 
isprăvise. Calculase că i-ar trebui, ca să ducă la sfârşit lucra
rea, o mie şease sute patruzeci şi nouă de ani, plecând de 
la ultima zi aniversară a d-rului, care împlinise atunci şai
zeci şi doi de ani. 

Cât despre doctor, el era idolul tuturor elevilor, şi rele 
elemente ar fi găzduit pensionatul, ca să fie altfel, căcî era 
cel mai bun dintre oameni şi plini de o încredere aşa de sim
plă, că ar fi mişcat şi inimile de piatră ale marilor urne aşe
zate dealungul zidului. 

Când mergea în sus şi'n jos prin ogradă, pe lângă ză
brele, sub privirile corbilor şi ale ciorilor, care se uitau la el 

15 
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inălţând din capete cu milă, ca şi cum ele ar fi ştiut că sunt 
mult mai hârsîte în treburile lumii acesteia decât dânsul; dacă 
un vagabond, momit de crâşnitul paşilor, s'ar fi apropiat de 
dânsul şi l-ar fi trezit îndrugându-i ceva jalnic, cu siguranţă 
că ar fi căpătat dela mila lui cu ce să trăiască bine două zile-
Lucrul ăsta era de ştiut în casă, că profesorii şi 'elevii cei 
mari îşi dădeau toată osteneala să oprească astfel de pungaşi 
pe la colţuri; ba săreau uneori pe fereşte, ca să izgonească 
cerşetorii din curte, până nu-i zărea doctorul. 

Adeseori îi punea pe goană, chiar de lângă dânsul, fără 
ca el să lămurească ce se petrecea. Scos din sfera sa, lips^ 
de orice apărare, era ca un miel rătăcit, pradă celui dintâi 
ticălos, care voia să-1 tundă. Şi-ar fi scos bucuros jambie
rele, ca să le dăruiască. Se povestea printre noi o întâmplare 
(cine ştie când petrecută, nu ştiu pe ce mărturisire înte
meiată, poveste pe care eu o cred adevărată), că într 'o zi 
geroasă de iarnă, doctorul îşi dase cu adevărat jambierele unei 
cerşetoare, care stârnise apoi scandal prin vecini, colindând 
din uşe în uşe cu un copil înfăşat ca'n scutece în jambierele 
doctorului — jambiere care erau cunoscute de toţi, ca Şi 
Catedrala din suburbie. Legenda mai spunea, că singurul ins 
care nu le recunoscu a fost însuşi docotrul. El le găsi, după 
un scurt timp expuse la un t'elal cu nume rău, unde se pri" 
meau tot soiul de lucruri pe rachiu; se zise că doc'torul se 
opri, le cercetă cu plăcere, ca şi cum dscoperea la ele cev̂ > 
nou, o desăvârşire, găsind că sunt mult mai bune ca ale sale-

Fermecătoare era purtarea d-rului cu tânăra sa nevastă-
Avea un fel drăgăstos şi părintesc de a-i arăta iubirea, — ° 
duioşie care, ea singură, rezumă toate virtuţile acestui o 0 1 

de ispravă. I'am văzut adesea plimbându-se prin grădină, 
pe lângă piersici, şi aveam uneori prilejul să-i observ de 3 ' 
proape în cabinet sau în salon. Mi se părea că dânsa î1 

poartă multă grije şi—1 iubeşte foarte mult. Dar dicţionarul^1' 
mi se părea că dânsa îi poartă puţin interes, deşi docotrul 
avea totdeauna în buzunare şi căptuşeala pălăriei fragment 
mai grele, pe care căuta să i le desluşească, pe când s e 

plimbau. 
Pe doamna Strong o vedeam des. Ii plăcusem din ziwŞ 

în care d. Wickfield mă înfăţişase soţului său, şi ea urmă S3 
se intereseze de mine cu multă bunătate. Şi-apoi o iubea P e 
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Agnes şi venea să o vadă adesea. Nu se simţea însă la larg 
cu d. Wickfield şi mi se părea că se teme de dansul. Cana 
venea seara la noi, se ferea să se întoarcă acasă în tovără
şia lui şi îmi cerea m ;e să o însoţesc. Uneori, când străbă
team, voioşi amândoi, curtea catedralei, fără să ne aşteptăm 
că vom întâlni pe cineva, ne trezeam cu Jack Maldon, care 
se mira că ne vede. 

Mama doamnei Strong îmi plăcea foarte mult. Se numea 
d-na Markleham ; dar noi, cei din pension, aveam obicei să-i 
zicem Deşcă (soldat, cătană veche) pentru tactica cu care 
manevra numeroasa oştire de rubedenii, cârmuită de ea îm
potriva doctorului. Erai o femeiuşcă cu ochii străpungători. 
Când era în mare ţinută, piurta veşnic un bonet împodobit cu 
flori artificiale şi cu doi fluturi pe ele. Se spunea, printre noî, 
că bonetul acela era cu siguranţă din Franţa, că nu-şi putea 
avea obârşia decât dela această naţiune ingenioasă. 

Tot ce ştiu e, că vedeam bonetul seara, pretutindeni, 
unde se ivea d-na Markleham; că era adus lai petreceri seara,, 
într'un coşuleţ chinezesc ; că fluturii aveau darul să zboare 
pe aripele lor tremurătoare, aripi sprintene, harnice, ca ale 
„albinei silitoare", dar care nu-i aduceau d-rului Strong de 
cât chejtueli. 

Am putut face în toată vote observaţii asupra Deşcăi 
— cu tot respectul cuvenit — într'o seară de pomină, prin-
tr 'o întâmplare ce voi istorisi-o. Doctorul avea să aibă în 
seara aceia câţiva mosafiri, cu prilejul plecărei d-lui Jack 
Maldon în India, unde avea să intre cadet, sau aşa ceva, 
într'un regiment; căci d. Wickfield aranjase In sfârşit afa
cerea aceasta. In aceiaşi zi era şi aniversarea doctorului. Bă-
eţii erau liberi şi-şi aduseseră dimineaţa darul. 

Adam ţinuse o cuvântare în numele tuturor elevilor, iar 
noj strigaserăm : ura ! până la râguşeală, ceea ce-1 făcuse 
să plângă pe bunul doctor. Seara, d, Wickfield, Agnes şi eu 
ne-am dus să bem ceai la dânsul, ca mosafiri. 

D. Jack Maldon era acolo. D-na Strong, în rochie albă, cu 
panglici viş :nii, cânta [a pian, când am intrat noi, şi el se a-
pleca să întoarcă foile. Ea mi se păru puţin mai palidă, ca 
de obicei, când a întors capul, dar era frumoasă, izbitor de 
frumoasă. 

— Am uitat să te felicit, doctore, pentru ziua d-tale, 
grăi mama d-nei Strong, când noi ne aşezasem. T e rog să 
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crezi că nu sunt s'mple vorbe. Dă-mi voe să-ţ' urez : la anul 
şi la mulţi ani. 

— Iţi mulţumesc, doamnă, răspunse doctorul. 
— Muiţi, mulţi ani, glăsui Deşca, nu numai pentru fe

ricirea d-tale, ci şi pentru a Anei, a lui Jack Maldon şi a 
neamului tot.. P a r c ă a fost ieri, Jack, când erai un băeţel 
de două palme mai mic decât d. Cooperfield, şi—i făceai 
declaraţi Anei, după agrişii din fundul grădinii. 

— Dragă mamă ! rosti d-na Strong, Ja ce te gândeşti ! 
— Ei, Ano, lasă copilăriile, zise mamă-sa ; ce te mai 

înroşeşti acum, când eşti o bătrână matroană ! 
— Bătrână ! strigă d. Maldon. Ana bătrână ! Poftim ! 
•— Da, Jack, stărui Deşca. E o bătrână matroană. Nu 

vreau să spun că e bătrână de ani, — cred că nu mă soco
teşte nimeni aşa de proastă, ca să pretind că o copilă de două
zeci de ani e băLrână. Dar verişoara ta e soţ :a doctorului, şi 
de aceia merită titlul respectabil, ce i-1 dau. Şi e bine pentru 
tine, Jak, că verişoara ta e nevasta doctorului. In el ai gă
sit un prieten devotat, cu trecere, prieten de la care vei avea 
încă mult bine, dacă-1 meriţi, sunt sigură. Nu sunt tru
faşe, şi mărturisesc pe faţă că sunt în familia noastră mulţi 
cari au nevoe de un sprijin. Şi tu erai dintre aceştia, până 
când trecerea verişoarei ţi-a venit în ajutor. 

Doctorul in bunătatea inimii sale, făcu semn din mână, 
ca să se închidă vorba şi să-1 scutească pe d. Maldon de 
noui mulţumiri. D-na Markjeham însă, îşi schimbă scaunul, 
ca să se aşeze aproape de doctor, şi-acolo, rezemăndu-şi e-
vanta'-ul de umărul ginerelui, zise : 

— Nu, zău, dragă doctore, te rog să mă ierţi că po
menesc des de ceeace stârneşte în mine simţămiţjte aşa de vii: 
E o manie. Eşti o bincuvântare pentru noi. Eşti o adevărată 
Pronie pentru noi toţi, ştii bine, 

— Da, de unde ! da de unde ! făcu d-rul. 
— Nu, nu, iţi cer iertare, urmă Deşca. 
Suntem noi în de noi aci, afară de scumpul nostru prieten 

d. Wickfield, şi nu mă las să-mi închizi gura. îmi iau mai 
de grabă drepturle de soacră, ca să te ocărăsc, dacă aşa 
merge. Sunt sinceră, am inima în vârful ]imbii : ceeace-ţi 
spun acum, este tot ce am spus şi atunci, când m'ai lăsa; 
uluită... Ţi-aduci aminte cât m'am crucit, când ai cerut mâna 
Anei ? Cererea d-tale nil era lucru nemai pomenit, — nu 
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--sunt aşa de proastă, să o spun, — dar cum îl cunoşteai pe 
'bietul tată-său şi pe ea, că ai văzut-o de când era copil de 
şease luni, nu mă gândisem niciodată că s a r putea să ajungi 
să-i fii bărbat... ba chiar nici să te însori vreodată, nu cre
deam drept să spun, poftim ! 

— Bine, bine, îngână doctorul binevoitor, să nu ne mai 
gândim la asta. 

— Ba eu vreau să mă gândesc, da, zise Deşca, inch-
zându-i gura cu evantaiul. Ţin să mă gândesc ! Să aduc a-
minte, ca să fiu contrazisă, dacă mă înşel. Atunci îi vorbii 
-Anei şi-i povestii ce se întâmplase. „Dragă", îi spusei, ,,a 
venit d-rul Strong şi mi-a cerut mâna ta" . Înţelegeţi bine eu 
n'am stăruit de fel. Atâta1 i-am spus : „Ano, spune-mi ade
vărat, numai decât, ţi-e inima slobodă ? •— Mamă, â zis 
•ea plângând, sunt prea tânără — ceeace era foarte 
adevărat — şi nici nu ştiu dacă am inimă. Ei dragă, 
•atunci eşti sigură că e slobodă. Dar, fata mea, am 
mai spus, d-rul Strong fierbe, nu-1 putem lăsa să adaste mult 
timp după răspuns. Mamă, îndrugă Ana mereu plângând, 
•crezi că ar fi nenorocit fără mine ? Atunci, fiind că~l st'mez 
şi-1 respect mult, cred că l'aş lua de bărbat. „Aşa s'a hotărît 
•căsătoria şi atunci doar i-am spus fetei mele : „Ano, d-rul 
Strong n'are să-ţi fie numai soţ, el va ţine şi locul răposa
tului tău tată, va fi capul familiei. El are să fie cuminţenia, 
rangul Şi c a s<* z^c F 'Ş a norocul familiei, Intr un cuvânt : o 
•blagoslovenie pentru toţi. „Da, aşa vorbă am vorbit atunci 
şi o spun şi acum. Dacă am un merii, e statornicia. 

Fiică-sa rămăsese împietrită şi mută, cât ţinuse cuvân
tarea, îşi pironise ocini in pământ. Vărul, în picioare lângă 
•ea, ţinea, şi el ochii plecaţi. 

Fata grăi încet, cu voce tremurată : 
— Mamă, sper că ai sfârşit. 

— Nu, fata mamii, tot mai am. PenFru că mă întrebi, 
'dragosteo, răspund ca n'am isprăvit. Mai aju să mă plâng 
de puţină răceală din parvea ta faţă chiar de neamurile tale. 
Şi fiindcă nu-i de nici un fojos să mă plâng ţie, mă voi plânge 
'bărbatului tău. Docotre dragă, priveşte la prostuţa ta de 
'nevastă. 

Când d-rul se întoarse către ea, cu un zâmbet plin de 
•Bunătate, d-na Strong plecă şi mai mult fruntea. Am băgat 
"de seamă că d. Wieckficld n'o pierdea de fel din ochi. 
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Spunându-i alatăeri fetei ăsteia rele, urmă mania' 
bâţâind din cap şi arătând- o pe fii-sa cu evantaiul, că e votb» 
de o mică afacere de familie, de care ea ar putea, — de cart 
s a r fi cuvenit — să-ţi vorbească, ea mi-a răspuns c ă : daca 
ţi-ar vorbi, ar fi ca şi cum ţi-ar cere şi că d-ta eşti aşa &e 

mărinimos, că ajunge să-ţi ceară1, ca să capete, dar că ea 
uu vrea să-ţi mai vorbească de nimic. _ , 

— Ano, scumpa mea, grăi doctorul, ai făcut rău, ra 3 * 
lipsit de o plăcere. 

— Tocmai asta i-am spus şi eu ! strigă muma: zău-
altădată, când oi vedea că asta o împiedică să-ţi spună şi c 3 , 

ea mă refuză, o să-mi vie poftă să stau de vorbă cu d-ta>-
doctore dragă. 

— Voi fi încântat, răspunse doctorul. 
— Adevărat? He, aşa fac ! rosti Deşca. Ne-am înţeles.' 
Socotind că a izbutit in ceeace voia, lovi uşor mâna 

d-rului cu evantaiul, pe care îj sărutase mai întâ i ; apoi s£ 

întoarse cu aer de triumf în scaunul ce-1 ocupase la început^ 
Intrară câteva persoane, între altele doi pedagogi şi 

Adam. Conversaţia deveni generală şi se vorbi mai ales de 
d. Jack Maldon, despre călătoria lui, despre ţara ce avea să 
locuiască, despre planurile şi speranţele sale. El avea s<* 
plece în seara aceea, după cină cu poştalionul până la Gra-
vesend, unde se află corabia. Avea să lipsească mai mulţi 
anî — fireşte, numai dacă nu va veni în concediu sau să
nătatea sdruncinată să nu-1 silească să se întoarcă. Mi-amin-
tesc că se spuse că India era o taxă hulită şi că nu aveai de 
ce te teme acolo, decât de vre-un tigru, arar, şi de puţin* 
căldură la nămezi. Eu unul mă uitam la d. Maldon ca la i*0' 
Sindbad modern Mii-1 închipuiam prieten la toartă cu i0^1 

Raijahii Orientului, aşezat sub un baldachin, fumând din n a f 
ghilele întortochiate şi aurite, lungi de câte zece metri. 

D-na Strong cânta foarte plăcut: ştiam, căci1 o a izise*11 

adesea cântând singură. Dac, fie că se sfia să cânte faţă c^ 
lumea, fie că nu avea în seara aceea voce, nu izbuti. încerca 
un duo cu văru-său Jack, dar nu putu articula decât prii»3 

notă. Când voi apoi să treacă Ia un solo, glasul ei, îo^'f 
pur la început, se stinse deodată şi ea aşa se turbură, că râ
mase înaintea pianului, cu capul aplecat pe clape. BunU' 
doctor fu de părere că e nervoasă şi propuse, c a 

s'o distreze, o partidă de cărţi — deşi se pricepea) *a 



231 

cărţi tot atât de bine ca şi la cântatul din trombon. Dar am 
văzut că Deşca se grăbi să-1 ia pe doctor de tovarăş şi in
trat în paza ei, prima învăţătură ce 1-0 dădu, fu să-i ia- toţi 
banii din buzunar. 

Jocul a fost foarte vesel, mulţumită mai cu seamă gre
şelilor doctorului, făcute cu toată supravegherea flutur lor, 
foarte sbuciumaţi de neisbândă. D-na Strong nu voi să joace, 
spunând că nu se simte bine, iar vărul Jack se scuzase sub 
cuvânt că mai avea de împachetat. Dar bagajele fură curând 
gata, căci el răsări aproape îndată în salon, şi se aşeză pe 
canapea, alături de vară-sa. La răstimpuri numai, ea se 
scula, ca să se uite Ja jocul doctorului şi să-1 povăţuiască. 
Era foarte palidă, când se apleca spre dânsul, şi m se părea 
că-i tremură degetul, arătând spre cărţi. Dar doctorul, fe
ricit de atenţiile soţiei, nu lua seamă la n'm c. 

Masa n'a prea fost veselă. Parcă toată lumea simţea 
că o despărţire ca aceea era stânjenitoare şi senzaţia aceasta 
sporea, cu cât se apropia ceasul despărţirei. D. Jack Mal-
ddn îşi dai osteneală să fie vorbăreţ, dar nu era la largul luî 
şi strică tot. Deşca sporea şi dânsa stânjeneala tuturora, is
torisind mereu crâmpee din copilăria d-lui Jack Maldon. 

Numai doctorul convins, sunt sigur, că în această ultimă 
adunare fericise pe toată lumea, era foarte vesel şi n'avea 
nici un fel de bănuială, că nu suntem cu toţii în culmea bucu
riei. 

— Dragă Ano, roşii el, uitându-se la ceas şi umplân-
du-şi paharul, iată că trece şi ora plecării vărului tău Jack, 
şi noi nu trebue să-1 reţinem căci marea nu a^eaptă pe ni
meni. Domnule Jack, vei străbate cale lungă şi ve da de o 
ţară ciudată, dar nu vei fi cel din urmă, care Să tai mările. 
"Vântul pe care-1 vei înfrunta, a purtat mi de oameni spre 
noroc şi mii s'au întors din fericre înapoi în patrie. 

E un lucru tare m'şcător, vorbi d-na Markleh=\m, 
-ori cum Tai privi, — e un lucru foarte atingător, să vezi o 
frumuseţe de flăcău, cunoscut din copilărie, plecând la celă
lalt capăt al lumii şi lăsându-şi. toţi pr etenii, fără să ş ie ce-o 
t ă găsească acolo. U n tânăr care face semenea sacrificiu, 
"'merită un sprijin şi o protecţie statornică, urmă ea, u tindu-se 
la doctor. 

— Timpul va curge repede pentru d-ta domnule Jack 

L 
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Maldon, grăi doctorul : grăbit se va scurge pentru noi toţit-
Sunt printre noi unii, cari abia se pot aştepta şi cţ* 
drept cuvânt, având în vedere cursul firesc al lucrurilor, câ-
vor fi în viaţă, ca să le felicite la întoarcere ; dar le este io* 
tuşi îngăduit să nădăjd'uiască. Eu sper ! Să nu te obosesc cu 
sfaturi lungi. Ai de multă vreme înaintea d-tale un minunat 
model, pe verişoara d-tale. Imitează-i virtuţile, pe cât vei' 
putea. 

Doamna Markleham îşi făcea vânt cu evantaiul, aple--
<£nd capul. 

— Adio, d-le Jack, se ridică doctorul şi toată lume* 
după dânsul. Iţi urez călătorie bună, izbândă în cariera-
d-tale şi o fericită întoarcere în patrie. 

Toată lumea bău în sănătatea d-lui Maldon. Mâini se' 
strânseră, apoi el luă grăbit rămas bun dela doamne şi se' 
repezi spre uşe, unde la urcarea în trăsură fu primit cu un 
tunet de aplauze ale băeţilor noştri, strânşi anume cu acest 
scop. Am dat fuga şi eu, ca să le măresc numărul. Şi am vă--
zut limpede, cu toată pulberea şi larma pe Jack Maldon răS'-
turnat în trăsură cu faţa foarte agitată şi ţinând în mână' 
o panglică de culoarea cireşei. 

După urale, scoase pentru doctor şi după urale pentru 
soţia doctorului, elevii se împrăştiară. Eu ara intrat iar în; 

casă, unde am găsit pe toată lumea adunată grup în jurul 
doctorului. Se discuta despre plecarea d-Iui Maldon, despre? 
curajul, emoţiile lui şi despre tot ce avea să întâmpine. In' 
mijlocul tuturor acestor observaţii, Deşca strigă : 

— Dar Ana unde e ? 
Ana nu era în salon şi nu răspunse când fu strigată. 

Dar, ieşind grămadă, ca să o căutăm, am găsit-o întinsă pe" 
podeaua vestibulului. Spa'ma fu mare, Ia început, dar se 
văzu lesne că e leşinată şi ea-şi veni în simţiri, mulţumită 
mijloacelor ce se întrebuinţează în asemenea împrejurări. 
Atunci doctorul, care săltase capul nevesti-si, ca sâ i-i aşeze' 
pe genunchi, îi dădu de pe faţă şuviţele ce-i acopereau o b r a ' 
zul şi z:se uitându-se la noi : 

— Biata A n a ! E aşa de iubitoare şi sinceră ! Pricina1) 
leşinului este că s'a văzut despărţită de amicul ei. din cop'- e 

lărie, de vechiu-i tovarăş de joc, de cel mai iubit dintre verii' ^ 
ei. Ah ! ce păcat ! sunt tare mljhnit! 

J 
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Când deschise ochii, când se văzu în starea aceea, pe 
cioi toţi în jurul ei, se ridică cu puţin sprijin, îmorcand capul, 
•ca să-1 odihnească pe umărul doctorului, sau poate ca să-şi 
ascundă faţa, — nu ştiu. Am reintrat cu toţii în salon, ca 
s'o îăsăm cu maică-sa şi cu soţul ei, dar ea spuse, că se 
.simţea mai bine acum decât toaf.ă ziua, şi câ ar Fi bucu
roasă să stea în mijlocul nostru. Fu adusă în curând şi aşe
zată pe canapea, foarte padidă şi îrică foarte slabă. 

— Ano dragă, zise ma ;că-sa, aşezându-i rochia, ai pier-
••dut funda. Este cineva bun s'o caute ? Era o panglică de cu
loarea cireşei. * 

Era funda dela corsaj. Fu căutată pretutindeni. O căutai 
•şi eu,dar nimeni n'o găsi. 

— Nu-ţi aduci aminte de când îţi lipseşte ? stărui mama. 
Mă 'ntrebam cum femeia aceia, aşa de palidă, se putuse 

•face roşie ca focul, răspunzând că o avusese cu o clipă mai 
înainte, dar că nu făcea să mai fie căutată. 

Temuşi mai fu căutattă, în zadar. D-na Strong se rugă să 
n'o mai caute nimeni, şi cercetările se încetenjra. In sfârşit, 

bolnava întremându-se cu totul, lumea se risipi. 
Mergeam foarte încet, la întoarcerea spre casă, d. Wiek-

field, Agnes şi eu admiram luna plină, dar d. Wiekfield a-
:bia ridică ochii. Sos ţi la uşe, Agnes băgă de seamă că şi-a 
uitat acolo săculeţul. încântat că pot să-i fac un serviciu, 
•ffi'am repezit înapoi, să i-1 aduc. 

Am intrat în sufrageria în care Agnes îl u'tase : Era în
tuneric pretutindeni, n'am văzut pe nimeni, daar uşa care da 
în cabinetul doctorului era deschisă. Am zărit lumină şi-am 
•intrat, ca să spun ce căutam şi să cer o lumânare. 

Doctorul sta la foc, în jeţul lui cel mare ; nevastă-sa şe
dea Ia picioarele sale, pe un taburel. El îi citea tare, cu un 
•surâs de bună-voinţă, un manuscris, o explicare, a unei părţi 
a teoriei faimosului Dicţionar, iar ea ţinea ochii la dânsul. 
"Warn văzut nici odată pe o figură asemenea expresie, aşa 
•de frumoase trăsături, palide ca moartea, o privire aşa de 
tristă şi de pironită ; aerul rătăcit al lunaticului ; o temere 
•de vis îngrozitor, o groază adâncă, — nu ştiu anume ! Ochi-i 
erau holbaţi, iar frumosu-i păr castaniu cădea în două şu
viţe groase pe umeri şi pe rochia ei albă, văduvită de pan
glica, cea de culoarea cireşei. Mi-o amintesc întocmai precum 
«era. M'am întrebat de ce era aşa. Mă întreb şi astăzi, tre-
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zînd privel'ştea aceea, înaintea judecăţii mele mai matures 
era pocăinţă ? umil re ? ruşine ? trufie ? iubire şi încredere . 
Era din toate acestea şi cu acestea toate se amesteca groaza 
de nu ştiu ce. 

Intrarea şi întrebarea mea o scoaseră din visare Ş1 

schimbară de asemenea cursul ideilor doctorului, căci întor-
cându-mă cu lumânarea ce-o luasem de pe masă, el mângâia 
părul nevesti-si, ca un părinte. 

— Nu sunt decât un egoist înverşunat, chinuindu-te cit 
asemenea lectură, în loc să te trimit la culcare. 

Dar ea '1 rugă cu stăruinţă, deşi cu glas şovăitor, să'r 
dea voe să rămână şi să simtă în seara aceea că se bucură 
de toată încrederea lui. Vorbele acestea le bolborosi ma' 
mult, când se îmoarse iarăş către dânsul, după ce'mi arun-
case o scurtă privire şi pe când părăseam camera ,am văzut '» 
împreunându'şi manele pe genunchii bărbatului ei şi privin" 
du'l cu acelaş chip de mai înainte,'puţin mai calm, iar el işi 
reîncepu lectura. 

Am plecat foarte mişcat şi mi-am adus aminte de cele 
văzute mai apoi, cu un prilej ce'l voi istorisi, la vremea lui. 

CAPITOLUL XVII 
Unul care dă peste noroc 

Dela fuga mea, n'am mai pomenii de Peggotty, deşi fi" 
reşte îi scrisesem, de cum mă statornicisem la Dover, iar in" 
tr'o scrisoare mai lungă decât cea dintâi, i-am înşirat toate 
amănuntele păţaniilor mele, până când mă luase mătuşe-mea 

sub oblăduirea ei deplină. Odată aşezat la d-nul Strong, i-afl* 
scris iar, ca să-o înştiinţez de starea mea bună şi-de feric1" 
tele 'mi speranţe. N aş fi putut simţi, cheltuind banii ce m ' ' 
dăruise d. Dick, nici jumătate din mulţumirea ce-am simţit-0 , 

trimi'ţându'i Peggottiei, în această ultimă epistolă, o piesă de 
aur de jumătate de guinee *) în schimbul sumei ce-o îrnpru" 
mutasem dela dânsa. Şi numai în aceaistă scrisoare, am P°" 
menit de hoţul acela, cărăuşul cu măgarul. Până atunci ocO" 
h'sem înlâmplarea aceea. 

*) 1 guinee are 21 shilingi. — 26 Iei. 
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Peggotty răspunse la toate înştiinţările cu promptitu
dine, neavând alt talent de secretar comercial. Se stoarse cât 
putu, ca să lămurească tot ce simfrse la păţaniile mele. Patru 
pagini de fraze turburate, nedesluşite, pline de interjecţii, nici 
un punct, numai pete pe hârtie, nu'i puteau potoli mânia. 
D a r petele îmi spuneau mai mult, decât cea mai. iscusită com
punere, căci îmi dovedeau că Peggotty plânsese tot timpul 
cât îmi scrisese; şi ce puteam eu dori mai mult? 

Văzui limpede că tot nu'i prea plăcea mătuşe-mea şi 
nu m'am mirat. Ceea ce'i scrisesem despre dânsa, nu putea 
să' i schimbe aşa de uşor vechile păreri. ,,Nu poate n'meni 
să se laude că cunoaşte pe cineva, zicea ea, dar să fie Miss 
Betsey aşa de deosebită de ceea ce păruse până atunci, era 
o lecţie strajnică în potriva judecăţilor pripite. „Aşa grăia 
Peggotty. Se vedea cât de colo că tot se mai temea de Miss 
Betsey şi nu'i trimitea respectele sale, decât cu sfială. Pă
rea de asemenea puţin îngrijorată de mine şi presupunea de 
sigur că'mi voi lua câmpii de grabă, judecând după vorbele'i 
repetate, că orcând puteam să-i cer bani pentru a mă duce 
la Yarmouth. 

Imî dădu o veste, care mă impresiona mult: fuseseră 
vândute mobilele casei noastre. D. şi d-ra Murdstone pleca
seră: casa era închisă şi era de vânzare sau de închiriat. 
Dumnezeu ştie cât de puţin loc ocupasem în casai mam'i, de 
când intraseră ei. Totuşi mă gândeam cu durere la căminul 
acela, care 'mi fusese aşa de drag, că e părăsit acum, că 
buruenile îi năpădesc grădina şi frunzele uscate îi îngroapă 
cărările. Mi se părea că aud viforul suflând peste acoperişul 
ei, bătându'i ploaia îngheţată ferestrele. Mi se năzărea că 
luna plimbă stafii prin încăperile nelocuite şi turnai ea pri-
veghează noaptea peste pustiul acela. M'am pornit a cugeta 
la mormântul de sub arborele din cimitir şi mi se nălucea că 
şi casa e moartă şi că tot ce era in legăturâi cu tata şi cu 
•mama pierise de asemenea. 

In scrisorile Peggottiei nu erau alte veşti. ,,D. Barkis, 
zicea ea, e un soţ minunat, deşi e tot cam sgârcit. Dar toţi 
avem cusururi şi nici ea nu era lipsită de aşa ceva (eu nu 
le-am descoperit niciodată) ; el îmi trimitea salutări şi'mi a-
ducea aminte că odăiţa mă aşteaptă mereu. D. Peggotty era 
sănătos, Ham de asemenea; d-na Gummidge mergea târâş-
•grăpiş, iar m'ca Emilia nu voise să'mi trimeată salutări, dar 
spusese că Peggotty putea să'şi ia sarcina asta, dacă ţinea". 
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Am dus toate veştile mătuşii-ini, ca un nepot ascultătoiv 
păstrându'mi numai aceea privitoare la Emilia, simţind ins--
t indiv că mătuşa n'ar face haz de ea. I,a începutul şederei-
mele la Canterbury, tuşa venea adesea să mă vadă şi veşnic
ia ore, când n o aşteptam, cu scop, cred, să mă prindă gre
şind. Dar, găsindu-mă totdeauna ocupat, şi cum primea din 
toate părţile as'gurarea că am nume bun şi că înaintez în 
studii, se lipsi de grabă de aceste vizite neprevăzute. O ve
deam Sâmbăta, odată la trei, paitru săptămâni, când niâ du
ceam la Dover, ca să petrec acolo Dumineca; iar la cinici-
sprezece zile. Miercurea la prânz, venia cu dilfge.nţa d. Dick 
şi plecai a doua zi de dimineaţă. 

In ocaziile acestea, d. Dick călătoria cu o mapă de piele r 

în care se afla o provizie de papetărie şi faimosul memoriu, 
căci omul îşi pusese 'n cap că vremea trece şi că trebuia sâ> 
sfârşească documentul acela. 

D .Dick era mare iubitor de turtă dulce. Ca să'i facâ 
vizitele mai plăcute, tuşa mă însărcinase să'i deschid credit' 
la un mic cofetar, cu porunca să nu'i dea pe zi mai mult 
decât dulciuri de un shilling. Această regulă strictă şi plata 
pe care o făcea dânsa, la hotel, unde dormea d. Dick, ma' 
făcură să cred, că i se îngăduia să'şi sune banii în buzunar, 
dar nu să'i cheltuiască. Am descoperit mai apoi, că era aşa 
într'adevăr, şi că el, cel puţin, îi da socoteala de tot ce chel-" 
tuia. Aşa se înţeleseseră, pe semne. Cum lui nu'i trecea prin1 

cap să-o înşele şi cum ţinea foarte mult să'i placă, era foarte 
cumpătat. Asupra acestui punct şi asupra tuturora, d. Dick 
era sigur că mătuşa era cea mai înţeleaptă şi cea mai ad
mirabilă femee din lume, precum îmi destăinui de mai multe' 
ori, la ureche, în mare taină, 

— Trotwood, îmi spuse d. Dick, cu aer misterios, după 
ce'mi făcuse destăinuirea, într'o Miercuri, — cine'i omul care-' 
se ascunde aproape de casa noastră ca să'o sperie? 

— Ca să-o sperie pe mătuşa, domnule? 
D. Dick făcu semn că da. 
— Eu credeam că nimic pe lume n'o înfricoşea, zis£ : 

el, căci... (aci ccborî glasul) este... să nu mă spui.., cea mat 
înţeleaptă şi mai admirabilă din toate femeile. Şi se dâdt* 
un pas înapoi, ca să vadă efectul ce'l face asupră'mi cuvân
tul său. 

— Când a venit el întâia oară, glăsui d. Dick, era... s * 
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vedem: o mie şase sule patruzeci şi nouă este. data execu
tării regelui Carol. Cred că aşa ai spus, o mie şase sute pa
truzeci şi nouă. 

— Da, domnule. 
— Nu pricep nimîc, se turbură d. D:'ck şi clătină din cap. 

Nu pot crede că sânt aşa de bătrân. 
— In anul acela a fost omul cu pricina văzut, domnule? 

am întrebat. 
— Intr'adevăr, nu prea ş(iu, cum s'ar putea... Ai găsit 

în istorie data aceea? 
— Da, domnule. 
— Şi istoria nu minte niciodată? ce zici? încercă d. Dick 

cu o scântee de speranţă. 
— O, Doamne, nu! De sgur că nu, am răspuns eu ho

tărât. Eram un băetan nevinovat pe atunci şi aşa credeam. 
— N u mai pricep nimic, plecă fruntea d. Dick. Este 

ceva ne-la-locu! lui, da nu ş t i i unde. In tot <^azul, nu mult 
după ce s'a făcut greşala de a'mi vărsa în capul meu o parte 
din turburarea, care dăinuia in căpăţina regelui Carol, s'a 
ivit omul acela întâia oară. Mă plimbam cu Miss Trotwood, 
după ceai; se înoptase, când l'am văzut acolo, aproape de 
casă. 

— Se plimba? am întrebat eu. 
— Dacă se plimba? Stai, să'mi aduc aminte. Nu, nu; nu 

se plimba. 
L'am întrebat, ca să isprăvim: ce făcea. 
— Dar nici nu era pomeneală de el, zise d. Dick, până 

când a răsărit în spatele ei, şi i-a spus o vorbă la ureche. 
Atunci ea s'a iniors şi i-a venit rău. M'am oprit ca să mă 
uit la dânsa, şi el a plecat. Dar s'a petrecut ceva şi mai 
grozav: de atunci el a rămas ascuns pe undevai, în pământ, 
nu ştiu unde. 

— Şi de-atunci stă ascuns mereu? 
— Fireşte, răspunse d. Dick, clătinând qrav din cap. 

Nu s a mai ivii. până ieri seara. Ne plimbam, când iar s'a a-
propiat de dânsa, pe la spate, şi l-am recunoscui. 

— Şi mătuşii iar i-a fost fr:'că? 
— A început să tremure, grăi d. Dick, imUând m'şcarea 

şi clănţănind din dinţi. S'a ţinut de uluci. A plâns. Dar, 
Trotwood, v : no 'ncoa, — şi mă apropie de el mult, ca să'mi 
şoptească: de ce i-o fi dat ea bani, pe lumină de lună, băiete? 

— Poate că era un cerşetor? 
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D. Dick scutură din cap, respingând cu tărie părerea 
asta, şi după ce repetă de mai multe ori cu încredinţare: „Da 
de unde, cerşetor! Nu'i cerşetor!" îmi povesti că văzuse mai 
apoi, din fereastră, când înoptase bine, pe mătuşe-mea dând 
bani, la lumina lunii, omului acela, care sta dincolo de gar
dul grădinii, om care se depărtase apoi. Insul intrase poate 
în pământ, ceeace însă era sigur, e că nu se mai arătase. Cât 
despre mătuşe-mea, ea intrase tiptil şi grabnic în casă. Şi 
chiar a doua zi dimineaţa, ea nu era în apele ei şi asta îi 
turburase şi mai mult mintea d-lui Dick. 

La începutul povestii, socoteam că necunoscutul acela 
era o scorneală a închipuirii, d-lui Dick, ca şi acel nefericit 
prinţ, care-i căşuna atâtea necazuri. Dar, răsgândindu-mă, 
m'am întrebat dacă nu încercase careva, ori o ameninţase 
să'l răpească pe bietul d. Dick de sub ocrotirea mătuşii-mi, 
şi dacă dânsa nu fusese silită să cumpere cu bani liniştea, 
tihna protejatului ei. Cum dobândisem multă dragoste pentru 
d. Dick şi mă gândeam la fericirea sa, de teamă că'l voi 
pierde, m'am pătruns de părerea aceasta, şi multă vreme, în 
Miercurile în care venea să mă vadă, mă găsia îngrijorat, 
că poate nu'l voi zări pe imperială, ca de obicei. Spaimă de 
prisos, căci îi zăream de departe, părul cărunt, faţa voioasă 
şi zâmbetul fericit. De atunci nu'mi mai aduse nici o veste 
asupra omului, care avea marea putere să-o înfricoşeze pe 
mătuşe-mea. 

Miercurile astea erau zilele cele mai fericite din viaţa 
d-lui Dick, şi nu erau mai puţin plăcute penîru mine. Curând 
el făcu cunoştinţă cu toţi camarazii mei şi, deşi nu lua parte 
la nici un alt joc, decât cu smeul, arăta acelaş interes, ca noi, 
tuturor petrecerilor noastre. De câte ori nu l-am văzut aşa 
de absorbit la o partidă de bile sau de sfărleze, că nu'şi pu
tea lua ochii dela ele, că nu mai respira, în momentele hotă
râtoare ! De câte ori l'am văzut, pe câte un dâmb, privind de 
acolo tot cuprinsul pe care înălţăm noi smeul! îşi flututre pă
lăria pe de-asupra capului său cărunt, uitând cu desăvârş ;re 
capul regelui Carol, martirul nenorocitei sale poveşti. Cea
suri întregi l'am văzut, ceasuri — ca atâtea fericite minute! 
privind în toiul verii, la jocul numit bar. De câte ori l'am 
văzut iarna, cu nasul înroşit stând in zăpadă şi vânt, lângă 
lac, şi privindu-ne patinând ; îşi bătea în înflăcărarea sa, mă
nuşile de lână! 
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II iubea toată lumea şi avea o îndemânare fără seamăn 
la lucruri mărunte. Curăţa portocala într 'atâtea feluri, cum 
nici unuia din noi nu'i da prin gând. Făcea o corabie din 
cele mai ciudate materiale. Făcea pioni pentru şah, din oasele 
cotletelor, alcătuia care romane din cărţi vechi de joc; făcea 
roţi din mosoare de aţă şi colivii de păsări din sârmă ve
che. Dar nu era niciodată mai minunat ca atunci, când îşi 
punea talentul la încercare, făcând lucruri din pae sau din 
sfoară. Eram siguri toţi, că el ar fi în stare să lucreze tot ce 
poate săvârşi mâna omenească. 

Faima d-lui Dick se întinse repede mai departe. După 
câteva Miercuri, d-rul Strong însuş se interesă aşa de mult, 
că mă rugă să'i fac cunoştinţa d-lui Dick, de cum va veni. 
Această ceremonie împlinită, doctorul îl rugă pe d. Dick să 
vină la dânsul ,ori de câte ori nu mă va găsi oe mine în bi
roul dil'genţei, ca să odihneaiscă în adăstare, până la sfârşi
tul clasei. Drept urmare, d. Dick luă obiceiul să vină întins 
la pension, iar când noi întârziam, ceea ce se întâmplă Mier
curea adesea, să se plimbe prin ogradă ,aşteptându-mă. A-
colo făcu el cunoştinţă cu tânăra soţie a doctorului (mai pa
lidă, mai puţin veselă şi mai retrasă decât înainte, dar tot 
atât de frumoasă), şi încet, încet, d. Dick atâta se deprinse, 
că intra în clasă, ca să mă aştepte. Se aşeza într 'un anume 
colţ, pe un anume, scaun, poreclit „Dick" după el, şi sta a-
colo, aplecându-şi înainte capul cărunt şi ascultând încordat 
lecţiile, cu o profundă admiraţie pentru instrucţiunea, pe caire 
ei n'o putuse dobândi niciodată. 

D. Dick îşi întindea veneraţia şi asupra doctorului, so-
cotindu-1 ca pe filozoful cel mai adânc, ca pe cel mai subtil 
dm câţi fuseseră vreodată. Trecu multă vreme, până să se 
poaită hotărî el, a'i vorbi cu pălăria pe cap. Şi chiar când 
doctorul prinse pentru dânsul o adevărată prietenie şi plim
bările lor ţineau ceasuri întregi, de-alungul potecei, numite 
de noi „drumul doctorului", d. Dick îşi scotea din când în 
când pălăria, ca să'şi arate respectul pentru atâta înţelep
ciune şi ştiinţă. N u ştiu prin ce întâmplare, doctorul citi tare, 
înaintea d-lui Dick, fragmente din renumitul dicţionar, pe 
când se plimbau. Se gândi, pe semne, că e ca şi cum ar ceti 
singur. Devenise un obicei, se vede, şi d. Dick, care asculta 
sclipind de mândrie şi de plăcere, rămase convins în inima 
sa, că dicţionarul era cea mai fermecătoare carte din lume. 
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Când mă gândesc la plimbările acelea in sus şi'n jos 
pe dinaintea ferestrelor clasei la doctor care ce'ea surâzând 
binevoitor şi intovărăşindu-şi lectura de o gravă mişcare din 
cap şi de un gest explicativ, la d. Dick care asculta cu cea 
mai profundă încordare, pe când biata lui minte hoinărea, 
Dumnezeu ştie unde, pe arpele marilor cuvinte ale dicţiona
rului, — amintirea aceasta îmi înfăţişează una din priveliştele 
cele mai pac nice şi cele mai dulci pe care le-z\m contemplat 
cândva. Şi mi se pare aşa că, dacă ei ar fi putut să se plimbe 
de-aupururea în sus şi'n jos, ar fi stat şi lumea pe loc, şi că 
mii de lucruri, cari stârnesc atâta larmă deşartă nu.preţuesc 
cât plmbările d-lui Dick cu doctorul. 

Agnes ajunse de grabă una din prietenele d-lui Dick; 
şi cum el venea des pe fa dânşii, îl cunoscu şi pe Uriah. Prie
tenia, dintre anr'cul mătuşii şi dintre mine, sporea mereu; ne 
aflam însă în legături foarte ciudate : d. Dick era tutorele meu 
şi venea să mă vadă în această calitate; totuşi îmi cerea sfatul 
totdeauna în nedumeririle lui şi se călăuzea veşnic după pă
rerile mele, căci nu numai că avea mult respect pentru fi
reasca mea pătrundere dar mai credea şi că am moştenit 
mult dela mătuşa. 

I n t r o Joi dimineaţa), tocmai când vo'am să-! petrec pe 
d. Dick dela hotel la biroul diligentei, şi apoi să mă întorc 
la pens on, căci aveam o oră de clasă înaintea prânzului, 
l'am întâlnit în stradă pe Uriah, care îmi aduse aminte că 
i-am promis că voi veni odaia să beau ceai cu maică-sa şi 
cu el. Făcând una din grimasele lui, adaogă: ,,deşi, la drept 
vorbind, nu m'am aşteptat să vă ţineţi cuvântul, domnule 
Copperf'eld: noi sântem într'o stare aşa de umilă!" 

Eu încă nu mă gândisem, dacă Uriah îmi plăcea, sau îmi 
era groază de el, şi acolo pe stradă, privindu'l în faţă, înr* 
ovăiam. Dar mi se păru o înfruntare, gândul că pot fi îa 

vinuit de trufie, şi am spus că aşteptam să fu poftit. 
— O ! atâta tot, "domnule Cooperfield ? Dacă starea 

noastră nu vă opreşte cu adevărat, voiţi să veniţi astă seara. 
Dar dacă n'o să vă placă, domnule Copperfield, doresc să'mi 
spuneţi fără sfială, căci nu ne facem iluzii asupra stării noas
tre. 

Am răspuns că'i voi spune d-lui Wickfield şi dacă dân
sul îmi îngădue, lucru de care nu mă 'ndoesc, voi veni cu 
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plăcere. Aşa dar, în seara aceea, la ora şase, Uriah fiind li
ber de vreme, l-am vestit că sânt gata. 

— Mama: va fi mândră, zise el, pe când mergeam im-
preună. Ad'că, ar fi mândră, dacă mândria n'ar fi un păcat, 
•domnule Copperfield. 

— Totuş d-ta m'ai crezut lesne vinovat de păcatul ăsta, 
azi dimineaţă! 

— O, nu, domnule Copperfield! o, nu; fiţi sigur! Ase
menea gând n'a fost niciodată în mintea mea! Nu v'aş fi 
învinovăţit de trufie, dacă ne-aţi fi crezut prea umili pentru 
•d-voasîră. Căci fapt este că sântem foarte umili. 

— Ai învăţat mult la drept în vremea din urmă? am 
schimbat eu vorba. 

— O .domnule Copperfield, se cocoloşi el, lecturile 
mele nu se pot numi învăţătură. Stau uneori un ceas ori două, 
•seara, cu cartea lui Tidd. 

— E grea, mi se pare. 
— Grea pentru mine uneori. Dar nu ştiu cum ar fi pen

tru o persoană mai bine inzestrată decât mine 
Bătând tactul unei melodii pe bărbie cu degetele de 

schelet ale mânii sale drepte, adaogă: 
— Sânt expresiuni, vedeţi, domnule Cooperfield, — cu

vinte, termeni latineşti — semănate în Tidd şi acestea în
curcă mult pe un lector cu o instrucţiune aşa de modes'ă 
-ca a mea. 

— Ţi-ar părea bine să înveţi lat-neşte? mă grăbii eu să 
întreb. Aş putea să'ţi dau lecţii, pe măsură ce învăţ şi eu. 

— O! mulţumesc, domnule Copperfield, îşi scutură el 
•capul, eşti într'adevăr bun să te oferi, dair eu "sânt pe o 
•treaptă prea pogorâtă ca să prmesc. 

— Ce prostie, Uriah! 
— O, iartă-mă, domnule Copperfield. Iţi foarte mulţu

mesc şi-ar fi o mare plăcere pentru mine, te asigur, dar sânt 
prea umil. Destui oameni sânt gata să mă înăbuşe cu dojana 
stărei mele netrebnice, fără ca să'i fi supărat în ideile lor, 
ajungând un savant. învăţătura nu e de mutra mea. In si
tuaţia mea, e mai cuminte să nu 'năzuesc pre?> sus. Ca să mă 
strecor în viaţă, trebue să păşesc cu smerenie, domnule Cop
perfield. 

Nu i-ara văzut niciodată gura aşa de căscată, nici sbârci-
10 
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turile de pe obraz atât de adânci, ca la rostirea principiului 
acesta. Da din cap şi se răsucea, în c h p de wodesUe. 

— Cred că n'ai dreptate, Uriah. Sânt sigur că te-aş pu
tea învăţa unele lucruri, dacă ţi-e drag să înveţi. 

— O, sânt sigur, domnule Copperfield. Da! dar pentru 
că dumneata nu eşti într'o situaţie aşa de umilă ca a mea, nu 
poţi judeca bine pe cei cari sânt astfel .Nu doresc să insult, 
prin instrucţiunea mea, pe cei cari sânt mai sus decât mine; 
sânt prea smerit pentru aşa ceva... Dar iată umila mea lo
cuinţă, domnule Copperfield. 

Am intrat de-adreptul într'o odae scundă, orânduită 
după moda veche, şi-am găstt-o pe d-na Hptp, leită Uriah, 
ceva> mai măruntă decât el. Ea mă primi cu cea mai mare 
umilinţă şi'mi ceru iertare că'şi sărută fiul. „Vedeţi, domnule, 
îmi zise ea, oricât de săraci am fi, avem unul faţă de altul, 
o iubire naturală, care sper că nu strică nimănuia. Camera 
era decentă, jumătate sailon, jumăitate bucătărie, dar îi lipsea 
ceva ca să fie plăcută. Serviciul pentru ceai era aşezat pe 
masă şi vasul cu apă fierbea pe sobă. Se afla acolo un scrin, 
cu un pupitru de-asupra, unde citea sau scria, seara, Uriah. 
Jos era şi ghiozdanul albastru al lui, plin ât hârtii. Se ve
deau şi câteva cărţi, tot ale lui, în fruntea cărora recunoscui 
volumul lui Tidd. Intr'un colţ era un bufet, şi încă alte o-
biecte obicinuite de casai Nu'mi aduc aminte ca lucrurile, 
fiecare în parte, să fi avut o înfăţişare urâtă, nici să arete 
mizerie ori cărpănoşie, dar ştiu că odaia întreagă lăsa im
presia aceasta. 

Doliul necurmat al văduvei Heep făcea, cu siguranţă 
parte din smerenia lor. Deşi se scursese mult timp dela moar
tea d-lui Heep, muma purta veşnic doliu de văduvă. Bone-
tul îl purta oleacă altfel, mi se pare; cât despre resrt, totul 
era cernit ca 'n prima zi de văduvie. 

— Este o zi memorabilă pentru noi, dragă Uriah, glăsui 
d-na Heep, pregătind ceaiul, ziua aceastai în care d. Cop
perfield ne-a făcut o vizită. 

— Ştiam că vei gândi astfel, mamă, zise Uriah. 
— Dacă aş dori să mai fie taică-tău pe lume, ar fi nu

mai ca să-1 poată primi el pe mosafirul nostru de astăzi. 
Asemenea complimente mă stânjeneau, dar eram măgulit 

în fond, că mă primeau ca pe un oaspe rar, şi-am găsit că 
d-na Heep era tare plăcută. 
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— De multă vreme speră Uriah fericirea aceasta, dom
nule Se temea însă că umila noastră situaţie stă p edecâ, şi 

1 . r - -

mă temeam şi eu, căci santem, am rost şi vom rămânea în-
tr 'o stare foarte umilă. , 

— Nu văd de loc de ce vă temeaţi, de cât doar dacă 
nu v'ar face plăcere. 

— Mulţumesc, domnule. N e cunoaştem poziţia şi sân-
•tem recunoscători... 

In curând o văzui pe d-na Heep apropiindu-se tot mai 
mult de mine, pe când Uriak se aşeză în faţa mea şi începură 
să'mi ofere cu mare respect cele mai alese bucăţi de pe masă. 
E drept să spun că nu era nimic prea bun, dar am luat in
tenţia drept faptă, şi m'am simţit atins de bună voinţa lor. 
Venind vorba despre mătuşi, le-am vorbit fireşte de-a mea. 
Apoi veni rândul taţilor şi mamelor şi-am vorbit de părinţii 
mei. Apoi d-na Heep începu să povestească despre taţi vi
tregi şi eu începui să le vorbesc despre al meu — dar m'am 
opriit, pentrucă mătuşa mă povăţuise să nu'l pomenesc nici 
odată. Dar, o fărâmă de dop nu este în Stare să reziste la 
•doUă tirbuşoane; un biet dinte de lapte nu se poate lupta cu 
doi dentişti, nici o b'ată minge mică împotriva a două ra
chete, şi nici eu n'am putut lupta împotriva atacurilor îndrep
tate de Uriah şi maică-sa în contra mea, cu puteri unite. M ă 
suceau cum le plăcea;; mă făceau să spun lucruri de care 
n aveam de fel gândul să vorbesc, şi mă înroşesc la ideea 
că izbuteau cu atât mai multă siguranţă, cu cât în neştiinţa 
mea copilărească, mă simţeam foarte onorat cu acele des-
tănuiri şi mă socoteam drept mai marele gazdelor. 

Ei se iubeau mult, fapt sigur şi cu aceasta mă înduio
şară. Dar natura era mult ajutată de artă. Făcea să vezi cu 
câtă iscusinţă fiul saiu muma relua firul subiectului, pe care 
celălalt îl aruncase în discuţie şi ce bine le mergea cu ino
cenţa mea. Când văzură că nu mai au ce scoate dela mine. 
pe socoteala mea (căcî n'am spus nimic de viaţa ce-o dusesem 
lai Murdstone şi Grinby şi nici despre călătoria mea), îşi în
dreptară conversaţia asupra d-lui W'ckfield si a Agnei. U-
riah îi aruncă mingea d-nei Heep, d-na Heep o prindea şi o 
arunca înapoi. Uriah o ţinea câtva, apoi o asvârlea mame-sii. 
Şi jocul ăsta mă zăpăci de grabă aşa de tare. că nu mai ştiam 
Pe ce lume sânt. De altfel mingea se schima şi ea. Acum 
era vorba de d. Wickfield,. acum de Agnes. Se strecura un 
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cuvânt despre virtuţile d-lui Wickfield, apoi despre admira
ţia mea pentru Agnes. Se vorbea un moment despre întin
derea afacerilor sau despre averea d-lui Wickfield şi numai 
de cât de viaţa ce-o duceam noi după cină. Apoi era vorba 
de vinul băut de d. Wickfield. Ah! ce mare pă'-at că bea aşa 
de mult şi de ce bea ! în sfârşit, ba de una, ba de alta, ba de-" 
toate laolaltă şi în vremea asta, fără să par a vorbi prea 
mult, nici să fac alta, decât a'i încuraja unpori, câte puţin, 
pentruca nu cumva să fie copleşiţi de simţământul umilinţei 
lor şi de onoarea tovărăşiei mele, băgăm de spamă la tot mi
nutul că lăsam să-mi scape câte ceva, ce n'ar fi fost nevoe" 
să le spun. Mă dumiream însă, mereu prea târziu, după miş
cările nărilor punctate ale lui Uriah. 

Am început să mă simt tare stânjenit şi doream să pun 
sfârşit acelei vizite, când un om care cobora ul'ţa, trecu per' 
dinaintea uşii. Uşa era deschisă, ca să intre aer în cameră 
(era cald şi zăpu.şală). Omul trecuse, se întoarse, privi şl 
intră strigând : „Copperfield ! E cu putinţă ? 

Era d. Micawber! D. Micawber cu monoclul, cu bas
tonul, cu gulerul său, cu aerul lui' elegant şi a* tonu'i de sus! 
Nimic nu'i lipsea! 

Dragă Cooperfield, grăi d. Micawber, întinzându-mi mâ
na, iată, de pildă, o întâlnire din acelea care sapă în miile 
simţământul profund al nestatornicei şi al nesiguranţei lu
crurilor omeneşti... într'un cuvânt, e o întâlnire extraordi
nară. Mă plimbam pe stradă, gândindu-mă cum aş putea 
p»ne mâna pe noroc (căci am oarecari speranţe în aceasta 
privinţă), când iată că mă lovesc nas în nas cu un tânăr a-
mîc, care mi-e aşa de scump şi a cărui amintire se leagă de' 
epoca cea mai însemnată a vieţei mele, de punctul culminant 
al existenţei mele, pot spune. Copperfield, prieten drag, ce 
mai faci? 

Nu pot spune — vai, nu pot spune de Ioc •— că am fost' 
încântat s ă i văd pe d. M'cawber acolo; dar, oricum, mi-3 
părut bine să'l văd şi i-am strâns mâna din toată inima, ce-
rându'i veşti despre d-na Micawber. 

— Mulţumesc, rosti d. Micawber, cu o mână în aer. ca 
şi'n irecut şi îndreptându'şi bărbia în gulerul cămăşii, — ea-
e aproape întremată. Gemenii nu'şi mai scot hrana din fân
tâna cea naturală — într'un cuvânt, zise d. Micawber cu a-
vânturi de încredere, sânt înţărcaţi şi d-na Micawber mă în" 
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tovărăşeşte acum în călătoriile mele. V a fi încântată, C o p 
perfield, să reînoiască cunoştinţa unui tânăr care s'a arătaiî 
în toate privinţele, un demn preot al sacrului altar al a m i ' 
ciţiei. 

I-am spus şi eu, că aş fi feridt să-o văd. 
— Eştii foarte bun, surâse d. Micawber ; îşi înfipse băr-

bia în guler şi privi în jurii'i. 
— Pentrucă l'am regăsii';; pe amicul meu Copperfield, 

vorbi el fără să se adreseze cuiva anume, nu în singurăta-
te, ci luând parte la o gustare, cu o doamnă văduvă şi cu 
un tânăr, care pare a fi odrasla sa,.. într'un cuvânt, ful său 
(acestea fură spuse cu un nou avânt de încredere), voi privi 
ca o cinste să le fiu recomandai. 

Nu puteam face altfel, în acea împrejurare, decât să'F 
prezint pe d. Micawber lui Uriah Heep şi maică-si, ceeace şp 
făcui. Văzând smerenia purtărei lor, d. Micawber se aşeză, 
făcând din mâini gesturi curtenitoare. 

— Orcare prieten al prietenului Copperfield ,z;se d â n 
sul, are drepturi.asupra mea. 

—' Noi nu îndrăzn ;m, domnule, grăi d-na Heep, să ner 
preiindem amicii d-lui Copperfield. Dânsul a fost destul de-
bun, că a primit să bea un ceai cu noi şi'i sântem foarte r e 
cunoscători de cinsteai făcută, precum şi d-voastre, domnule, 
vă mulţumim că aţi binevoit să ne luaţi în seamă. 

— Sânteţi prea bună, doamnă, o salută d. Micawber, Şi 
d-ta, Coperfield, ce mai faci? Tot în negoţul de vinuri eştif 

Eram tare zorit să-1 duc pe d. Micawber şi luându'mi 
pălăria 'n mână şi înroşindu-mă, sânt sigur, am răspuns căi 
sânt elev al d-rului Strong. 

— Elev ? făcu d. Micawber, ridicând sprincenele. îmi 
pare bine de ce'mi spui. Deşi o minte ca a prietenului meu 
Copperfield, nu cere toată cultura care i-ar fi necesară, dacă 
n'at poseda, precum posedă, întreaga cunoştinţă a oamenilor 
şi a lucrurilor, urmă dânsul, adresându-se lui Uriah şi d-nef 
Heep. E un teren bogait cu rodn'cie tainică — într'un cu
vânt, zise d. Micawber surâzând şi cu un nou cuvânt de în
credere, este o inteligenţă în stare să dobândească o instruc
ţiune clasică, de cea mai înaltă treap^ă. 

Uriah, frecându-şi încet lungile lui palme, făcu o mişcare-
din talie, ca să spună că împărtăşia opinia aceasta. 
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— Să ne ducem să-o vedem pe d-na Mcawber, am zis 
<eu cu nădejdea să-1 scot de acolo. 

Dacă voeşt'i să'i facî plăcerea asta, Copperfield... se ri~ 
«dîcă el. N'am nimic de ascuns înaintea prietenilor de faţă. 
-Am luptat mulţi ani cu nevoile băneşti. Eram sigur că va 
.pomeni de aşa ceva; veşnic se lăuda cu nevoile sale. Uneori 
învingeam greutăţile, alte ori ele... în'tr'un cuvânt, mă cople
şeau. Au fost momente în care le-am rezistat pe faţă, în al
tele am cedat numărului lor şi-am spus d-nei Micawber în 

ielul lui Caton: ,,Platon, judeci de minune, totul s'a sfârşit, 
.nu voi lupta". ,,Dar, în m'cî o epocă din viaţa mea, nu am 
avut o mai înaltă mulţumire, decât atunci, când am putut 
să-mi vărs necazurile (dacă pot numi astfel greutăţile mele 
>.ca: amanetări, poliţe şi proteste) la pieptul prietenului meu 
»Copperfield. 

Hârăzindu'mi acea glorioasă mărturisire, d. Micawber 
zise: „bună seara, d-le Heep! sluga d-voastre, d-nă Heep'.' 
zşi ieşi cu mine, cu aerul cel mai elegant, făcând să răsune 
pavajul sub tălpile ghetelor şi îngânând o arie, de-alungul 
«drumului. 

Hanul în care sta d. Micawber era mic şi, fireşte, odaia 
«ce-o ocupa nu era mare nici ea. Cămăruia era despărţită de 
sala comună şi mirosea tare a tutun. Cred că era aşezată 
de-asupra bucătăriei, pentrucă se urca pirîntre crăpăturile 
podelei un abur de grăsime arsă, care jilăvea pereţii. Trebue 
•să fi fost alături de tejghea, pentru că mirosia a rachiu şi se 
auzia., până şi ciocnitul paharelor. Acolo, sta întinsă pe o 
canapeluţă d-na Micawber sub o gravură cu un cal de curse, 
«cu capul aproape de sobă, iar cu picioarele împingând muş-
tarul de pe măsuţa din cealaltă parte a odăei- D. Micawber 
se duse către dânsa, spunându'i: 

— Scumpo! dă'mi voe să'ţi prezint pe un elev al d-ru-
'lui Strong. 

Am observat în treacăt, că deşi d. Micawber era tot a-
-tât de puţin lămurit ca şi mai înainte, asupra vrâstei şi a si
tuaţiei mele, nu uita de fel că sânt elev al d-rului Strong: 

.amintea acest lucru ca un omagiu. 
Doamna Micawber fu mirată, dar foarte incantaţia că 

-mă vede. Mă bucurai şi eu că-o văd şi după un schimb de 
•complimente drăgăstoase, m'am aşezat pe canapea alături de 
•dânsa. 

Dragă, rosti d. Micawber, dacă vrei să'i povesteşti 
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d-luî Copperfîeld situaţia noastră, pe care, nu mă 'ndoesc 
că ar vrea să-o cunoască, eu mă duc să'mi arunc ochii pe o 
gazetă în vremea asta, ca să văd dacă se găseşte ceva la a -
nunţuri. 

— V ă credeam la Plymouth, doamnă, spusei d-nei Mi -
cawber după plecarea soţului. 

-r- Scumpe domnule Copperfîeld, am şi fost acolo. 
— Pentru o slujbă? 
— Da, Dar la vamă nu au nevoe de un om înzestrat cui 

mari însuşiri. Trecerea, ce o are familia mea în partea locu
lui, n'a fost în stare să'i înlesnească o slujbă unui om, cu î n 
suşirile alese ale d-lui Mîcawber .Sânt preferaţi oameni de 
rând. El ar fi făcut să se vădească nulitatea celorlalţi. Ş i 
nu'ţi ascund, dragă domnule Copperfîeld, că acea ramură a. 
familiei mele, statornicită la Plymouth, când află că era î n 
tovărăşit de mine, de micul Wilkins, de fetiţă şi de .gemeni,, 
nu l'a primit cu toată căldura, precum s'ar fî cuvenit faţă de-
un om ieşit din închisoare. Drept este, grăi doamna M'caw--
ber, coborând glasul — fîe vorba între noi — că primirea a. 
fost rece. 

— Adevărat ? 
— Da! E grozav să vezi oamenii sub înfăţişarea aceasta;, 

dar primirea ce ni s'a făcut, hotărât că a fost rece. Drept* 
este că ramura neamului meu, dela Plymouth, a fost necu
viincioasă cu d. Mîcawber, până nu şezusem o săptămâna, 
acolo. 

Am spus că după mine ar trebui să le fie ruşine de a se
menea purtare. 

— In asemenea împrejurări, ce putea face un om aşa de-
mândru ca d. Micawber? U n singur lucru: să împrumute dela: 
acea ramură a familiei melc banii necesari pentru întoarce
rea la Londra şi să ne întoarcem cu orice sacrificiu. 

— Şi-atuncî v'aţi întors cu toţii, doamnă? 
— Ne-am întors. De-atunci am întrebat alte ramuri ale: 

familiei mele, ce hotărâre să ia d. Mîcawber, căci doream să 
se ia o hotărîre, domnule Coperfield ! strigă d-na M i c a w 
ber, ca şi cum eu aş fi fost de altă păirere. E limpede că o-
familie compusă din şease persoane, nu mai socotesc servi
toarea, nu poate vieţui cu aer. 

— Fireşte, doamnă. 
— Părerea diferitelor ramuri ale familiei mele, este căi 
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*d. Micawber ar face bine sâ'şi întoarcă numai decât atenţia 
asupra cărbunelui. 

— Asupra cui, doamnă? 
— A cărbunelui, a comerţului cu cărbuni. D. Micawber 

a ajuns să creadă, după informaţiile sale, că ar putea să facă 
-ceva serios, un om isteţ, în comerţul de cărbuni dela Med-
way. Noi am venit aici cu scopul ăsta. Zic ,,noi, domnule 

«Copperfield căci nu-1 voi părăsi niciodată pe d. Micawber. 
Am murmurat câteva cuvinte de admiraţie şi de apro

bare. 
— Ani vem't şi am văzut Medway-ul. Părerea' mea in 

comerţul de cărbuni pe fluviul ăsta, este că se poate să fie 
n e v o e de iscusinţă, dar cu siguranţă că este nevoe de capi
taluri. Am vizitat, cred, cea mai mare parte din cursul Med-
way, şi la părerea aceasta am ajuns; aceasta este părerea 
mea. Pe când ne aflam aşa de aproape, d. Micawber s'a gân
dit că ar fi o nebunie, să nu, mai facem un pas, ca să vedem 

•Catedrala; Mai întâ; pentrucâ nu-o mai văzusem şi apoi 
pentrucâ se prea putea să dăm peste vreun noroc, într'un 
• oraş cu catedrală. Sântem aici de trei zile şi nimic nu s'a ivit. 
Dumneata te vei mira mai puţin decât un s'rein, dragă dom-
:nule Copperfield, aflând că aşteptăm deocamdată bani din 
Londra ,ca să plătim găzduirea aci. Până la sosirea sumei 

.aceleia, se emoţiona foarte doamna Mcawber, nu mă pot 
•întoarce acasă (adecă 'n hotelul Pentonville) ca să'mi văd 
fiul, fata şi gemenii. 

Simţeam cea mal caldă simpatie pentru d. şi d-na Mi
cawber, în acele împrejurări grele, şi î-am spus d-lui Micaw
ber, care tocmai se întorsese, adăogând că'mt pare rău, că 
nu am destui bani, ca să le împrumut suma necesară. Răs
punsul d-lui Micawber vădea fierberea din sufletul său. îmi 
:spuse dându'mi mâna: „Copperf eld, eşti un adevărat prie
ten; dar când cuţitul ajunge la os, orice om are un prieten, 

• câta vreme posedă un brici". La această cumplita îdee, doam-
:na Micawber îşi aruncă braţele de gâtul d-lui Micawber, ru-
gându-1 să se liniştească. El plânse, dar îi trecu de grabă, 

.căci, în clipa următoare sună, ca să porunciască băiatului o 
farfur e cu crevete şi o mâncare de rinichi, pentru masa de 

..a doua zi. 
Când mi-am luat adio dela dânşii, stăruirâ atât de mult 

.amândoi, ca să viu sâ cinez cu ei, până să nu plece, că n'am 
jDiUui iefuza. Dar, cum ştiam că nu voi pu'-'.a veni a doua 
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zi şi că voi avea multe lecţii de pregătit seara, ne-am îaţeiess 
să treacă d. Micawber dimineaţa pe la d-rul Strong (el era 
sigur că banii ce'i aştepta dela Londra aveau să'i sosească-
în ziua aceea) şi să mă poftească pentru a doua zi, dacă îmi 
va conveni mal bine. Intr'adevăr, a doua zi, înainte de prânz, 
am fost chemat din clasă şi l-am găsit pe d. Micawber in 
salonaş, unde îmi spuse că «ram aşteptat la masă, după cum-
ne înţelesesem. Intrebându-1 dacă banii sosiseră, el îmi strân
se mâna şi pieri. 

Uitându-mă seara pe fereastră, am fost surprins şi pu
ţin îngrijorat, văzându-1 pe d. Micawber trecând la braţ cu* 
Uriah Heep, care părea că simte cu o profundă umilinţă' 
cinstea ce i se făcea, pe când d. Micawber întindea cu plă
cere asupra lui Uriah o mână protectoare. Dar şi mai uimit 
am fost, când ducându-mă a doua zi la han, 1» ora patru, ora-
convenită, am aflat că d. Micawber se dusese la Uriah şi dă* 
băuse un drog la d-na Heep. 

— Şi să-ţi spun un lucru, dragul meu Copperfield, îmi 
spuse d. Micawber, amicul d-ta'le Heep e un tânăr care poate 
ajunge procuror regal. Dacă l-aş fi cunoscut pe vremea când-
necazurile mele atinseseră criza, tot ce pot spune, este că, 
afacerile cucreditorii mei, ar fi fost mult mai bine îndrumate" 
decât au fost. 

N'am înţeles bine cum s'ar fî putut să fie altfel, întru-
cât d. Micawber nu plătise de loc, dar nu vo'am să pun î n 
trebări. N'am cutezat măcar să'i spun'că nădăjduiam că nu1 

va. fi fost prea deschis cu Uriah, nici s ă i întreb dacă au* 
vorbit mult de mine. Mă temeam să nu'l rănesc pe d. Mi
cawber sau pe d-na, care era foarte simţitoare. Eram însă-
îngrijorat şi mereu mă gândeam acolo. 

Minunată cină!» O farfurie elegantă cu peşte, viţel dela< 
rinichi, friptură, cârnaţi, o potârniche şi budincă. Vin şi bere-
tare, iar după cină, d-na Micawber pregăti chiar ea un punş-
fierbinte. 

D. Micawber era grozav de vesel. Rare ori l-am văzut 
atât de voios. Faţă îi lucea din pricina punşului băut, de pare 
că era lăcuită. Pe un ton sentimental, propuse să bem pentru' 
prosperitatea oraşului Canterbury, declarând că în acest o-
raş el şi nevastăsa se simţeau foarte fericiţi şi că nu v o f 
uita niciodată orele petrecute aici. Bău şi în sănătatea mea1, 
apoi ne aduserăm cu toţii aminte de vechile noastre isprăvi, 
intre altele de vânzarea tuturor lucrurilor lor. Atunci am pro--
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.pus să bem în sănătatea d-nei Micawber adică am spus cu 
modestie: „Dacă voiţi, îngăduiţi 'mî, doamnă, să beau in să

năta tea d-voastre". Auz ;nd acestea, d. Micawber se avântă 
.într'un elogiu pompos asupra d-neî Micawber spunând că 
•dânsa a fost pentru el o călăuză, un filozof şi o prietena, şi 
că mă sfătueşte ca, atunci când voi fi în vârstă de insura
nt oare, să mă însoţesc cu o femee ca dânsa, dacă s'ar mai găsi 
una la fel. 

Pe măsură ce punşul scădea, d. Micawber sporea în ve
selie. D-na Micawber, înrâurită şi ea, începurăm a cânta cu 
•toţii. N e unîrăm mâinele în jurul mesei şi inîmile noastre se 
'înduioşară. într 'un cuvânt, n'am văzut pe cîneva mai vesel 
•ca pe d. Micawber în seara aceea, până 'n ultimul moment 
• al vizitei mele. Mi-am luat cu drag adîo dela el şi dela plă-
•cuta'i pereche. N u eram, prin urmare, de fel pregătit a primi 
• a doua zi, la ora şapte dimineaţa, următoarea scrisoare, cu 
•data din ajun, ora nouă şi jumătate, adecă un sfert de oră 
•după despărţirea noastră: 

„Scumpul şi junele meu amic, 
„Zarul a fost aruncat, totul s'a sfârşit. Ascunzând sub 

masca unei veselii bolnăvicioase, pustiirile căşunate de griji, 
nu ţi-am împărtăşit că nu mai aveam nici o speranţă să pri-

:mesc bani din Londra. In împrejurările acestea, de o potrivă 
•de umilitoare de suportat, de privît şi de descris, mi-am plă
tit datori'le făcute în acest han, printr'o notă plătibilă de 
azî în cincisprezece zile, la reşedinţa mea dîn Pentonville, 
'Londra. Nota la prezentare, nu va fi achitată. Atunci, pră
pădul! Trăsnetul va izbucni, arborele va fî culcat la pă-

:mânt! 
Nenorocitul care'ţi scrie, dragă Copperfield, să'ţi slu

jească de pîldă toată viaţa. Trimiţându'ţi epistola aceasta, nu 
are alt gând, altă nădejde. Dacă s'ar putea să se mândrească 

•cel puţin, că ţi-a adus astfel un serviciu, o rază de bucurie 
ar pătrunde poate în întunecatul turn al existenţei, pe care 
încă trebue să-o ma'i ducă, deşi prelungirea vieţei sale (păs
trează taina asta) nu-o maî socoteşte sigură. 

„Aceasta este ultima veste ce-o mai primeşti dela mine, 
>dragă Copperfield. 

„Nenorocitul proscris, 
„Wîlkînss M cawber" 

Atât de mult m'a turburat conţinutul sfâşietoarei seri-
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sori', că am dat numai decât fuga în spre han, trecând pe la> 
dr. Strong, socotind că aş putea să'l mângâi pe d. Mîcaw-
ber. Dar, la calea jumătate, am întâlnit diligenta Londrei.. 
D-l şi d-na Mîcawber. stăteau pe imperială. El, cu desăvâr
şire liniştit şi fericit, surâdea ascultându'şi nevasta şi m â n 
când nuci dintr'o pungă de hârtie, pe când o carafă îşi sco
tea gâtul din buzunarul său dela pîept. Ei nu mă vedeau şi 
am crezut că'i mai cuminte să nu le atrag atenţia asupra p r e 
zenţei mele. Cu o mare greutate luată de pe înimă, m a m : 
strecurat pe o ulicioară, drept spre pension, şî m'am simţit, 
la urma urmei, mulţumit de plecarea lor, ceeace nu înseamnăi 
că nu le purtam multă prietenie. 

CAPITOLUL XVIII 
O privire spre trecut 

Zilele de şcoală! Vremea aceea scursă în tăcere!... Viaţa, 
alunecă şî merge fără să iai seama, fără să simţi, dela c o 
pilărie la tinereţe! Vreau, aruncând o privire în urmă, pe-
undele acelea repezi, care nu mai sânt dcât o matcă secată', 
năpădită de frunze veştede, să caut, să văd de nu găsesc: 
încă urme, care să'mi amintească undele şi mp-rsul lor. 

M ă văd mai întâi în Catedrală, unde mergeam toţi Du
minica dimineaţiai, după ce ne adunam în clasă anume. M i r o * 
sul de boltnîţă, aerul rece, simţământul că uş? ne despărţea, 
de jume, glasul orgii răsunând sub bolţile albe şî'n văzduhul 
bisericii, iată aripele pe care mă simt purtat ca să plutesc 
peste zilele acelea duse, ca şi cum aş vîsa în aţipeală. 

Nu mai sânt cel din urmă elev din pension. In câteva 
luni am trecut peste multe capete. Adam insă tot mi se pare-
o creatură fără de pereche, cu mult, cu foarte mult de-asupra 
mea, la înălţimi de neatins, care'mi dau ameţeli numai cât mă 
gândesc. Agnes îmi spune că n'am dreptate, dar eu caut să-o* 
conving că ea nu cunoaşte toate comorile de ştiinţă stăpânite 
de acea minunată făptură, al căreî loc, pretinde Agnes că eu, 
biet începător l-aş putea dobândi cu t'mpul. Nu-mi este cu 
deosebire prieten, nici protector hotărât, ca Steerforh. Sîmt 
însă faţă de dânsul un respect plin de veneraţie. Mă întreb» 
mai ales, ce va face când va pleca dela şcoala d-rului Strong^ 
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•şi dacă) se află vre-un om pe pământ care să se poată mă
gura cu dânsul. 

Dar ce amintire îmî străbate cugetul? E domnişoara 
Shepherd, pe care o iubesc. Miss Shepherd este în pensiune 
:Ja institutul d-relor Nettingalls. O ador pe Miss Shepherd. 
E mică, poartă spenţer; are părul blond, creţ şî faţa rotundă. 
Elevele d-relor Nettingall se duc ca şi noi, la catedrală. Nu 

jnâ pot, uita în biblie, căci fără să vreau mă uit la d-ra Shep
herd. Strecor în taină numele eî în liturghie, îl pun în mij
locul familiei regale. Acasă, în odaia mea, simt câteodată 
imboldul să srtig, înlr'o pornire de dragoste: ,,Oh! Mîss 
;Shepherd!" 

Câtva t*mp nu sânt sigur de sentimentele d-rei Shep-
Iherd, dar soarta mi-e în sfârşit propice şi ne întâlnim la 
şcoala de dans: Miss Shepherd dansează cu mine. Ating 
mănuşa ei şi s'mt un fior urcându'mî-se de-alungul mânece! 
-drepte a hainei mele până la rădăcina părului. Nu-i spun nici 
o vorbă dulce, dar ne înţeleg ... Mss Shepherd şi eu, v:eţuîm 
cu spranţa că vom fi unîţi într'o zi. 

Mă mir de ce-i dau în ascuns d-rei Shepherd douăspre
zece nuci americane. Ele nu'mi tălmăcesc dragostea, nu se pot 
iînveli bine, aşa ca să se facă un pachet frumos, sânt prea 
tari, le spargi greu, chîar la ţâţâna uşii, şi-apoi miezul e u-
leîos. Şi mi se pare totuş că e un dar cuviincios pentru dânsa. 
Ii aduc şî pesmeţi proaspeţi şî nenumărate portocale. într 'o 

:zi, în tindă, o sărut pe Miss Shepherd. Ce extaz! Şi câtă dis
perare şi indignare pe mîne a doua zi, aflând dintr'un svon 
pierdut că d-rele Nettingall au pedepsit-o pe d-ra Shepherd 
pentru că'.şi ţine îndoite degetele dela picioare! 

Mîss Shepherd e preocuparea' şi visul întregei mele 
vieţi. Cum am ajuns să-mi stric prietenia cu ea ? Nu pot în
ţelege. Totuş răceala se strecură între dânsa şi mine. Aud 
şopăcăindu-se că Miss Shepherd a spus, că tare ar vrea să 
n'o mai privesc aşa de mult şi că i-ar plăcea mai mult d. 
Jones-Jones: un băiat fără nici un merit! Prăpastie se des
chide între dânsa şi mîne. In sfârşit, într'o zî, întâlnesc la 
promenadă elevele d-relor Nettingall. Miss Shepherd se 
srtâmbă trecând, şi râde cu tovarăşa sa. Totul s'a sfârşit. 
Tasiunea vieţii mele (mî se pare că a dăinuit o viaţă întreagă) 
s'a stins: Miss Shepherd dispare din liturghie, iar în fam lîa 

regală nu mai are ce căuta. 
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Primesc un rang mai înalt în clasa mea şi nu-mi mai 
•turbură nimeni tihna. Nu mai sânt de loc politicos cu fetele 
•d-relor Nettingall şi n'aş iubî-o pe nici una, fie ele de două 
ori mai multe şi de douăzeci de ori mai frumoase, Lecţî le de 
dans mi se par o corvoadă şi mă întreb de ce, fetiţele acelea 
3iu pot juca şi singure şi să ne lase pe noi în pace. Ajung 
foarte tare in versurî latineşti şi nu mai ştiu să'mi leg cum 
se cade pantofii. D-rul Strong vorbeşte de mine în lume, ca 
•de un tânăr cu viitor. D. Dick e nebun de bucurie, iar mă
tuşa îmi trimite o guinee cu cea dintâi poştă. 

Umbra unuî tânăr măcelar se ridică înaintea mea, ca 
fantasma capului cu cască, în Macbeth. Ce'i cu acest tânăr 
măcelar? E groaza juneţei din Canterbury. Umblă svonul că 
seul de vacă cu care'şi unge părul, îi hărăzeşte o putere su
pranaturală şi că el ar putea să se lupte cu oricine. Băe'anul 
as ta are faţă lată, un gât de taUr, obrajii roşii, un cuget rău 
şi o limbă cârtitoare. Lucrul princîoal ce'l fac*> limba iui, e 
să vorbească de rău elevii d-rulu. jrong. SP. laudă băiatul 
pretutindeni că are să le arate lor! Pomeneşte inşi (printre 
aceştia sânt şi eu) pe care 'i va târnui cu o singură mână, 
cealaltă ţinând-o la spate. Aşteaptă în stradă pe cei mai mîc> 
•din camarazii noştri, ca să-i umfle în pumni. Mie îmi spune 
vorbe provocatoare, când trec uliţa. Aşa fiind, iau hotărârea 
să mă bat cu măcelarul. 

I n t r o seară de vară, într'un locşor cu verdeaţă, lângă 
tui z'd, măcelarul mă aşteaptă, după cum ne-am înţeles. Eu 
Sânt întovărăşit de câţi-via camarazi, unul şi unul. iar măce
larul a venit cu încă doi măcelari, cu un băint de cârciumă 
Şi cu un coşar. După ce s a u regulat condiţiile, măcelarul şi 
€u ne aflăm faţă 'n faţă. Intr'o clipă, măcelarul mă face să 
văd zece mii de stele verzi, cu o lovitură da<ă în sprinceana 
stângă. După un minut, nu mai ştiu unde e zidul, unde sânt 
e u, nu mai văd pe nimeni. Nu mai pot deosebi între măcelar 
Şi mine; mi se pare că ne-am făcut una, luptând corp la corp, 
Pe iarba strivită de pcîoarele noasrte. II zăresc câteodată pe 
ftiâcelar însângerat, dar plin de încredere: alte ori nu mai 
v â d nimic şî mă razăm, istovit, de genunchiul lui. Apoi mă 
r e Ped iar furios asupra măcelarului, îmi zdrelesc pumnii de 
°brazul lui, fără să-1 turbur pe el, de fel. Mă trezesc şi-1 văd 
Pe măcelar plecând. Pe când îşi punea haîna, primea felîci-
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ţări dela confraţii săi, dela coşar şi dela băiatul de cârciumă1, 
şi-am priceput, fireşte, că fusese vîctor'os. 

Am fost adus acasă într'o stare de tot tristă şi mi s'ai* 
pus fleici pe ochi, m'au fricţionat cu oţet şi r a c h u . Buza de 
sus mî se umfla mereu, ciudat. Trei, patru zile am zăcut în
casă, urât la vedere, cu un obroc verde peste ochi; m'aş f* 
plictisit de moarte, dacă Agnes nu mi-ar fi fost ca o soră. 
Ea mă compătimea, îmi citea tare şi mulţumită eî, vremea 
(recu repede şi dulce. Agnes avea deplina mea încredere; e» 
i-am povestit de-am'ănuntul păţanîai mea cu măcelarul şî toate 
obrăzniciile acestuia. A fost şi ea de părere câ trebuia să mă 
bat cu el, deşi tremura înflorată, gândîndu-se la lupta aceea 
cumplită. 

S'a scurs timpul, fără să iau seama ,căci iată că Adafl* 
nu mai e în capul şcoalei, a părăsit de mult pensionul. E atât 
de mult de aluncî, că ven'nd să facă o vizită d-rului Strong, 
nu mai sânt mulţi elevî care să-1 cunoască. Adam va intra 
în barou, va fi avocat şi va purta perucă * ) . Mă mir că-1 văd 
aşa de blând : are o înfăţişare mai modestă, decât •as fi cre-
zut. N'a răsturnat încă lumea, precum mă aştetam, căci ti» 
se pare, după cât pot judeca eu, că lucrurile merg ca şi mai 
înainte de-a întră Adam în v 'aţa activă. 

Aci o lacună: marîî eroi ai poeziei şi ai istoriei se Pe~ 
rindă prin faţa-mi în oştiri măreţe, ce nu mai au sfârşit—Ş* 
ce mai vine acum? Sânt în fruntea clasei şî privesc din înăl
ţimea mea lungul şirag al camarazilor, urmărind cu un inte
res plin de bunăvoinţă pe cei cari îmi aduc aminte, cum e-
ram, când am intrat în pension. Mi se pare, de altfel că ni» 
mai am nîci în clin nîci în mânecă cu copilul acela. M-aduc 
aminte de el, ca de un lucru lăsat pe drumul vieţel, ca de 
ceva pe alături de care am trecut, şi mă gândesc uneori la 
el, ca la un strein. 

Şî fetiţa', pe care am văzut-o intrând întâia oară la »• 
Wickfield, unde e? A dispărut1 de asemenea. In locul ei, ° 
făptură care seamănă perfect cu portretul, şi care nu n 1 3 1 

e copîl, guvernează casa. Agnes, scumpa mea soră, precum 
o numesc în gândurile mele, călăuza, prietena mea, îngerm 
cel bun al tuturor acelora care trăesc sub înrâurirea sa de 
pace ,de virtute şi devotament, Agnes a devenit femee. 

*) Avocaţii trebuiau să poarte perucă pe atunci, în Anglia-
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Ce nouă schimbare s'a făcut în mine? Am crescut, tră
săturile raî s'au format, am primit oarecare Instrucţiune în 
anii ce s a u scurs. Port ceasornic de aur, cu lanţ, inel pe de
getul cel mic, haînă cu pulpane şi înrtebuinţez pomăda cam 
multă: ceea ce, împreună cu inelul, spun ceva. Să fiu oare 
iar amorezat? Da. O iubesc pe Miss Larkins cea mare. 

Miss L a r k n s nu e. o fetiţă. E voinică, bine făcută, are 
părul şi ochii negri, Miss Larkins cea mare e departe de a 
fi un copil, căci şi miss Larkins cea mică a depăşit acea 
vrâstă fericită, iar soră-sa are trei, patru ani mai mult decât 
ea. Miss Lark'ns cea mare are poate treizeci de ani. Pa
siunea mea pentru dânsa e nemărymîLâ. 

Domnişoara Larkins cea mare cunoaşte ofiţeri: lucru a-
marnic de indurat. Ii văd vorb ndu'i pe stradă. Ii văd tre
când uliţa, ca să'i iasă înainte, dacă'i zăresc pălăria (ei îi 
plac pălăriile în culori vîi) întovărăşită de a soră-si. Ea râde, 
vorbeşte, se bucură grozav. îmi petrec mai tot timpul liber, 
plimbându-mă cu nădejdea s'o întâlnesc. Dacă am norocul 
s'o salut odată pe zi (aim dreptul fiîndcă'l cunosc pe d. Lar
kins), ce fericire! Şi merit să primesc, pentru poliţia mea, un 
salut uneori. Chinurile, pe care le îndur seara, la balul Curse
lor, gândindu-mă că miss Larkins cea mare va dansa cu ofi
ţerii, au dreptul la o răsplată, dacă este vre-o dreptate în lu
mea asta. 

Amorul îmi taie pofta de mâncare şi mă sieste să port 
mereu cravata cea mai nouă de mătase. Nii mă simt bine, 
decât atunci când am cele mai frumoase haîne pe m ne şi'mi 
petrec viaţa lustruîndu'mi ghetele. Mi se pare atunci că sânt 
mai vredn c de Miss Larkins cea mare. T o t ce'i aparţine ei, 
sau are vre-o legătură cu dânsa, mi-e preţios. D, Larkins, 
un unchîaş cam pornit, cu două bărbii, şî care nu m şcă decât 
dintr'un ochi. e plin de farmec pentru mine. Când nu pot să 
văd fata, scotocesc localur le pe unde umblă «1. Când zic: 
.,Ce mai faceţi, d-le Larkins ? Sper că domnişoarele şi toată 
familia sânt bine", mi se pare că am făcut o declaraţie de 
dragoste ş mă 'nroşesc. 

M ă gândesc mereu la vârsta mea. Am şaptesprezece 
ani, cam puţin pentru Miss Larkins cea mare, dar ce are aface. 
In curând voi avea două zeci şî unu. M ă plimb regulat seara 
Pe dina ntea casei d-lui Larkins, deşi mi se sfâşie inima, 
văzând câţiva ofiţeri intrând şi auzînd'i în salon, unde Miss 
Larkins cea mare cântă la harpă. De două, trei ori am dat 
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melancolie târcoale în jurul casei, pe când dormeau, căutând 
să ghicesc care e fereastra etacului eî (şi luând vă pot spune 
acum camera d-luî Larkins drept aceea a iubitei). Aş fi do
rit să se aprindă casa: în mijlocul lumii înspăimântate, m'aş 
repezi cu o scară, aş pune-o în dreptul ferestrei eî şi aş mân-
tui-o purtând-o în braţe; m'aş întoarce apoî să caut' ceva ui
tat de ea, ca să p'er în flăcări. Amorul meu este desinteresat: 
mă mulţumesc să stau cu cinste în faţa d-rei Larkins şi să 
mor apoi. 

Dar n'am întotdeauna înclinări aşa de mărinîmoase. 
Uneori visuri de fericire mă îmbată. Stând două ceasuri să 
mă gătesc pentru balul ce-1 da familia Larkins (de trei săp-
tămânî oftam după balul acela!) mă cuceresc ideî plăcu'e. îmi 
închipui, că am avut curajul să-i spun tot d-rei Lar^ 
kins şi că ea îşi lasă capul pe umărul meu, zi
când : „ O ! d-le Copperfield ! adevărat să fie ?" II văd apoi 
pe d. Larkins venind la mine a doua zi, ca să'mî spună: ,.Ti
nereţea nu'î o piedecă, dragă Copperfield. Fata mea mi-ai 
spus tot! Poftim douăzeci de miî de livre sterlinge, fiţi feri
ciţi. Şi-'mi închipui că mătuşa cedează şi dânsa şi ne dă bi
necuvântarea. D. Dick şi d-rul Strong asistă la ceremonia 
nupţială. Nu sânt lipsit de bun sîmţ, — după cât mi se pare, 
cercetându'mi trecutul — şi n'ci de modestie nu sânt lipsit, 
şi totuş visam aşa. 

Mă duc la casa fermecată, plină de lumină, de muzică, 
de flori, de ofiţeri (tare aş fi vrut să nu'î văd!) de sgomot 
şi d-ra Larkins în toată strălucirea frumuseţei sale. E îmbră
cată în albastru, cu flori albastre în păr — cu nu-mă-uîta — 
ca şi cum ar fi nevoe ca ea să poarte ,,nu-mă-uita"! E întâia 
serată de oameni serioşi, la care am fost poftit şi mă simt cam 
stingherit, căci par ocolit, nu'mi vorbeşte decât d. Larkins, 
care mă întreabă ce fac micii mei camarazi, ar putea să mâ 
scutească de întrebarea asta căci nu venisem acolo, ca să 
fiu insultat. Dar tlupă ce stasem câtva lângă uşe, bucurân-
du'mi ochii cu vederea Zeiţei inimei mele, o văd că se apropie 
de m'ne, — ea Miss Larkîns cea mare! — şi mă întreabă cu 
bunătate, dacă dansez. 

Bâlbâii, salutând-o: 
— Cu d-voastră, da, domnişoară Larkins. 
— Numai cu mîne? 
— N'aş avea nicî o plăcere să dansez cu altcineva. 
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Ea surâde şi se înroşeşte sau mi se pare că s'a înroşit), 
, poi zice: „nu la ăsta, la celălalt dans voi fi încântată. 

Vine momentul. 
— E un vals mi se pare, grăeşte Miss Larkins Incur-

ată puţin, când mă prezint. Valsezi? Dacă nu, atunci căpi
tanul Bailey. 

Ba valsez (şi încă bine) şi o iau pe d-ra Larldns. O ră
pesc trufaş de lângă căpitanul Baîley, pe care sânt sigur că 
l-am nenorocit. Dar ce-are aface? destul am suferit şi eu! 
Valsez cu Miss Larkins cea mare. Nu ştiu unde sânt, cine 
e în jurul meu cât timp îmi durează fericirea'! Ştiu numai că 
plutesc în spaţiu cu un înger albastru, într'o încântare fără 
margini, până în momentul în care mă găsesc singur cu ea, 
intr'un salonaş ; şed'em amândoi pe o canapea. 3a 'mi admiră 
camelia roză de Japonia dela butonieră, (m'a costat jumă
tate de coroană!) I-o dau rostind: 

Cer un preţ nemaipomenit, miss Lackîns. 
Z ă u ? ce-ai voi în schimb? 
— Una din florile d-voastre, ca s'o păstrez precum a-

varul îşi păstrează aurul. 
— Eşti cam îndrăzneţ. Poftim ! 
Şi îmi dă graţios o floare, o duc la buze, apoi o ascund 

al piept. Miss Larkins îmi ia braţul lăzând şi-mi spune : 
— Acum du-mă la căpitanul Bailey. 
Sunt încă adâncit în amintirea delicioasei convorbiri şi 

a valsului, când ea se apropie iarăşi de mine, la braţul unui 
domn vârsnic, care a jucat toată seara wohist. 

— Iatăl-1, zice dânsa, pe micul îndrăzneţ. D. Chestie 
vrea să te cunoască, d-le Copperfield. 

Simt îndată că trebue să fie un prieten al familiei şi mă 
bucur. 

— Iţi preţuesc gustul, d-le, zise d. Chestie. Iţi face o-
noare. Cred că nu te pasionează cultura hameiului, deşi îi 
iubeşti florile, eu însă sunt un mare cultivator de hamei şi 
dacă-ţi abafte vreodată săi vii prin împrejurimi, —• lângă 
Ashford — să-mi vizitezi conacul, ne-am bucura şi te-am 
ţine acolo cât de mult. 

Mulţumesc inimos d-lui Chestie şi-i strâng mâna. Parcă 
visez. Valsez iar cu miss Larkins cea mare. Ea'mi spune că 

17 
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joc bine. Mă întorc acasă, ferice de nespus. Valsez în gând 
toată noaptea, strângând în braţe mijlocelul divinităţii mele. 
Câteva zile sunt cufundat în visuri minunate, dar n'o mai 
întâlnesc pe stradă şi n i w acasă, când vreau s'o vizitez. M ă 
mângâi o leacâ, în desaimăgirea mea, privind la chezăşia ce-o 
primisem, floarea ofilită. 

— TroUvood, îmi spune într'o după amiază Agnes, ştii 
cine se mărită mâine ? Cineva, pentru care ai o mare admi
raţie. 

— Cred că d-ta nu, Agnes ? 
— Eu nu ! îşi ridica1 dânsa ochii de pe notele ce le co

pia. Tattă auzi ce spune ? Nu eu, se mărită miss Larkins 
cea mare. 

-— Ia pe... căpitanul Bailey ? 
Atâta avui putere să îngân. 
— Nu, nu un căpitan. Ia pe d. Chestie, mare cultivator 

de hamei. 
O săptămână sau două sunt amărât de moarte. Nu 

mai port inel, mă îmbrac cu hainele cele maj proaste, las 
pomăda şi oftez adesea cu floarea veştedă a d-rei Larkins 
în mână. După atâtea zile, mi se urăşte cu felul ăsta de viaţă 
şi întâlnindu-mă iar cu măcelarul, arunc floarea, îi dau în
tâlnire duşmanului meu şi-1 bat răsbit. 

Port iar inelul, îmi dau cu câte puţină pomadă — iată 
ce pot prinde din viaţai aceea, drept suvenir : mergeam pe 
şaptesprezece ani. 

CAPITOLUL XIX 
Mă uit în juru'mi şi fac o descoperire. 

Nu ştiu dacă eram mulţumit ori ba, când am văzut că 
se apropie sfârşitul studiilor mele şi momentul despărţirei 
de d-rul Strong. Fusesem foarte fericit la el, îl iubeam sincer 
şi ajunsesem un personaj în acea mică lume. 

Iată pricini de t r i s teţe; dar aveam altele, nu prea te
meinice, de-a fi bucuros. Vaga idee că voi ajunge un om 
liber pe faptele mele, simţământul însemnătăţii ce-o are un 
tânăr, dorinţa de lucrurile frumoase, pe care acest animal 
extraordinar avea să le vadă şi să le săvârşească, slraşnicul 
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efect ce hotărît că trebuia să-1 producă asupra societăţii, 
(toate acestea erau foarte seducătoare. Vedeniile acestea a-
veau atât de mare înrâurire asupra spiritului meu, că mi se 
pare acum că n a m simţit, părăsind pensionul, părerile de 
rău, ce era firesc săi le simt. Despărţirea de şcoală nu mi-a 
lăsat impresia, lăsată de alte despărţiri. In van încerc să-mi 
aduc aiminte ce-am simţit atunci şi ce împrejurări mi-au în
soţit plecarea. Evenimentul acesta n'a lăsat nici o dâră în a-
mintirea mea. Presupun că drumul ce mi se deschidea în 
faţă, mă zăpăcise. Atât ştiu, că mi se părea moft tot tre
cutul copilăriei şi că viaţa1 îmi părea o poveste cu z â n e : 
aveam s o citesc, şi atât. 

Mătuşa stătu mult de vorbă cu mine, foarte gravă, ca 
să afle ce carieră alegeam. De un an cel puţin, vreau să gă
sesc răspuns mulţumitor la această repetată întrebare : „Ce 
aplicare simţi ?" Dar nu simţeam nici un îndemn, pentru 
vre-o profesie oarecare. Dacă aş fi putut dobândi, prin in
spiraţie, ştiinţa navigaţiei, să iau comanda unui vas bun, 
cai să ocolesc lumea şi sâ descoper lucruri straşnice cred că 
aşi fi fost încântat, dar fără inspiraţia miraculoasă, dorin
ţele mi se mărgineau întru a începe o carieră, care să nu o 
supună pe mătuşa la prea mari sacrificii, iar acolo să-mi fac 
datoria .oricare ar fi fost ea. 

D. Dick luase parte la toate sfătuirile noastre, cu aerul 
cel mai serios şi gânditor. Nu îndrăznise niciodată să sca
pere o idee, dar în ziua aceia (nu ştiu ce-i trecuse prin cap) 
se rosti deodată că ar fi bine să mă fac „căldărar". Ideea lui 
fu aşa de rău primită de mătuşa, că el nu mai cutează să 
rostească alta. Se mărgini deci s'o priviască mereu pe tuşa, 
adăstând cu mult interes hotărîrile ei, sunându-i mereu 
banii în buzunar. 

• — Vrei să-ţi spun ceva. Trot ? glăsui într'o dimineaţă, 
mâtuşe-mea, după ieşirea mea din pension ; era pe vremea 
Crăciunului, Pentrucă n'am hotărît încă nimic şi pentru că 
nu trebue să facem o greşeală, cred că ar ff mai cuminte să -
ne luăm un răgaz. In aşteptare, încearcă de priveşte chestia 
din alt punct de vedere, nu ca un şcolar. 

— Voi încerca, mătuşe. 
— Mi se pare mie că un pic de schimbare, că o privire 

aruncată asupra vieţii, ar putea să-ţi aşeze mai bine jude-
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cată. Dacă ai face o călătorie? Dacă te-ai duce, de pildă, 
prin satul tău, ca s'o vezi jpe... femeia aceea, cu nume d e 
sălbatec, urmă dânsa, frecându-şi vârful nasului, — căci ea-
tot nu-i iertase Peggottiei că se numea : Peggotty. 

— E tot ce poate fi mai plăcut pentru mine ! 
— Bine, grăi dânsa, minunat, căcii aşa doresc şi eu. 

Dar e natural şi chibzuit să'ţi placă şi sânt foarte sigură 
că tot ce vei face, Trot, va fi natural şi chibzuit. 

— Nădăjduesc, mătuşe. 
— Soră-ta Bessy Trotwood, ar fi fost copila cea mai 

firească şi mai chibzuită de pe lume. O să fi vrednic d e 
dânsa, nu'i aşa ? 

— Sper să fiu vrednic de d-ta, mătuşe. Nu vreau mai 
mult. 

— A vrut Dumnezeu, în bunătatea Sa, ca biata m a i ' 
că-ta, sărmana copilă, să nu fie pe lumea asta, mă privi cu 
aer de aprobare mătuşa, căci ar fi aşa de mândră acum d e 
băiatul ei, că şi-ar pierde şi grăuntele de minte ce'l avea d e 
pierdut. 

Mătuşe-mea se apăra totdeauna de slăbiciunea ce-ar fi 
putut-o simţi pentru mine, aruncând-o astfel în sarcina 
mamii. 

— Zău, nu'ţi închipui. Trot, cât mi-o aduci aminte ! 
— In chip plăcut, socotesc, mătuşe ? 
— Ii seamănă atâta, Dick, apăsă pe vorbe, mătuşa, 

că mi se pare că~o văd, ca'n ziua, în care am vizitat-o, 
până nu începuse să sufere. Vezi, seamănă ca două picături 
de apă ! 

— Adevărat ? făcu d. Dick. 
— Dar asta nu'l opreşte să aducă şi cu David, r ise 

mătuşa sigură. 
— Seamănă mult cu David ! zise d. Dick. 
— Ceea :ce vreau eu să fii,Trot, — nu Ia trup, căcî 

eşti foarte bine fiziceşte, — este să fii un om hotăr î t : ne
clintit, energic, cu o voinţă a ta, zise mătuşa dând din cap 
şi strângând pumnii. Cu caracter, Trot, cu un caracter e-
nergic, care,nu se lasă înrâurit de minemi şi de nimic, decât 
Ia bine. Iată cum vreau să te văd. Aşa ar fi trebuit să fie 
taică-tău şi maică-ta, şi ştie Dumnezeu că ar fi fost mai 
bine de ei. 
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Ii răspunsei că am toată nădejdea să ajung ceea ce 
dorea. 

— Ca să ţi dau prilejul să trăeşti oleacă singur, să te 
sprijini numai pe tine, te voi trimite să călătoreşti neîn
soţit, îmi venise gândul să pleci cu d. Dick, dar m'am răs-
g â n d i t ; îl păstrez ca să'mi poarte de grijă. 

D. Dick păru un moment desamăgit, dar cinstea de a 
pur ta de grije celei mai admirabile femei de pe lume, îi în
vioră faţa de mulţumire. 

— Şi-apoi, zise mătuşa, mai este şi memoriul... 
— De sigur, se grăbi d. Dick. Am de gând, Trot, să 

isprăvesc cu memoriul aicela. Căci trebue să se sfârşească 
odată . După aceea trebue să-1 înaintez, ştii, şi-apoi... făcu 
-d. Dick, după ce se oprise şi tăcuse câtva, şi atunci va tre
b u i să dăm peştele la cuptor ! 

Ca urmare a bunelor intenţii ale mătuşii, mi s'a încre
dinţat o pungă plină şi un geaanantan şi-am fost trimis cu 
duioşie să'mi fac călătoria de încercare. In momentul ple-
cărei, tuşa mi-a dat câteva poveţe bune şi multe sărutări, 
spunându'mi că, proectul fiind să'mi hărăzească prilejul de 
,a privi în jurul meu şi de-a cugeta puţin, era cuminte să 
s tau câtevai zile la Londra, dacă vreau, fie la dus, fie la în
toarcerea din Suffolk. Intr'un cuvânt, eram slobod să fac 
-ce'mi va plăcea trei săptămâni sau o lună, numai cu înda
torirea de a cugeta şi de a privi în preajma mea. De ase
menea, trebuia să'i scriu de trei ori pe săptămână, ca să ştie 
ce fac. 

M'am dus întâi la Canterbury, ca să'mi iau rămas bun 
dela Agnes şi dela d. Wicfield (mai aveam încă odaia mea 
în casa lor) ca şi dela bunul doctor. Agnes fu încântată că 
mă vede şi'mi spuse că nu i se mai părea casa aceeaş, de 
când eu o părăsisem. 

•— Nici eu nu mă mai simt acelaş, de când sânt de
par te de d-ta. Mi se pare că mi-am pierdut mâna dreaptă. 
am zis eu. Ba mai mult : căci nici de capul, nici de inima 
mea nu mai sânt sigur de-atunci. Toţi cei ce te cunosc doar 
îţi cer sfatul şi se lasă călăuziţi de d-ta ! 

— Toţ i cei ce mă cunosc, mă alintă, cred, vorbi Agnes 
zâmbind. 

— Nu, ci pentrucă nu semeni nimănuia. Eşti aşa de 
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bună, ai un caracter fermecător ! Cum faci să fii aşa de 
dulce, încât ai totdeauna dreptate ? 

— îmi vorbeşti ca fostei domnişoare Larkins, zise ea> 
veselă, urmând să lucreze. 

— O ! nu te folosi de spovedaniile mele, răspunsei eu, 
înroşindu-mă lai amintirea idolului meu cu rochie albastră. 
Şi totuş n a ş fi în stare să nu mai am încredere în d-ta. N'aş> 
putea nici odată ! Dacă voi avea necazuri, dacă mă amore-
zez, îţi voi spune, numai să vrei, chiar când voi fi îndră~ 
gostit cu adevărat. 

— Dat ai fost totdeauna îndrăgostit cu adevărat, râse 
iarălş Agnes. 

— O, am fost un copil, un şcolar, — rasei şi eu cam-
încurcat. S'au schimbat vremurile şi cred că mi se va pâre» 
straşnic de serios lucrul ăsta într'o zi. Ceea ce mă uimeşte, 
e că d-ta n a i trecut încă pe-aci, Agnes. 

Agnes râdea, dând din cap. 
— Ştiu bine că nu. Mi-ai fi spus sau cel puţin, urinai' 

eu văzând-o că se înroşeşte puţin, m'ai fi lăsat să ghicesc. 
N u cunosc însă pe nimeni, care să fie vrednic să te iubească, 
Agnes. Ar trebui să răsară un om ales, înzestrat cu mai 
multe daruri, decât toţi cei pe carii-am văzut aici, ca să'mi 
dau consimţământul. Pe viitor, îi voi urmări pe toţi admi
ratorii d-tale, şi te vestesc câ'i voi cere foarte mult aceluia, 
ce'l vei alege. 

Vorbisem împreună până'n clipa aceea amestecând 
gluma cu seriozitatea : rezultat al legăturilor intime, vechi, 
din copilărie. De-odată însă Agnes ridică ochii şi schim-
bând tonul convorbirei, zise : 

— Trotwood, vreau să'ţi spun ceva, pentru care poate 
că multă vreme nu voi mai găsi prilej ; să'ţi pun o întrebare, 
pe care nu m'aş hotărî să-o pun altuia. Ai luat seama 3a o 
schimbare treptattă a tatii ? 

Luasem seama şi mă întrebasem ades dacă şi ea o b ' 
servesc. Faţa mea trăda, de sigur, ceeace gândiam, câCff 
Agnes plecă ochii pe dată, plini de lacrămi. 

— Vorbeşte, rosti ea încet. 
— Mă' tem... pot vorbi în toată sinceritatea, zise ea. 
— Da, zise ea. 
— M ă tem că'i face rău deprinderea ce i-a sporit, zii" 
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nic, de când am venit aici. E foarte nervos, aşa mi se pare. 
•—• N u ţi se pare ! aşa e ! zise Agnes dând din cap. 
— Mâna îi tremură, nu mai vorbeşte limpede, ochii i 

sânt rătăciţi. Am băgat de seamă că, în momentele acelea 
şi când nu e în starea sa naturală, aproape totdeauna se 
întâmplă să fie chemat la vre-o afacere. 

— Da, de Uriah, zise Agnes. 
— Şi ideea că nu e în stare s'o limpezească, sau că n'a 

priceput-o bine, sau că n'a putut să'şi ascundă starea, îl 
chinueşte parcă aşa de mult, că a douai zi e mai rău, iar a 
treia zi şi mai rău. Nu te spăimânta, Agnes, de cele ce'ţi 
spun, dar l'am văzut aseară în starea asta, cu capul pe pu
pitru, plângând ca un copil. 

Ea'mi puse blând mâna pe buze, pe când încă vorbiam 
apoi, ieşi întru întâmpinarea tatălui ei, la uşa salonului. M ă 
priveau amândoi şi-au fost foarte mişcat de înfăţişarea! 
Agnei. Era în privirea ei o atât de profundă duioşie pentru 
taică-său, atâta recunoştinţă pentru grija şi dragostea lui, 
îmi cerea aşa de învederat să fiu iertător cu el, în gândurile 
mele, şi să nu îngădui idei amare pe socoteala iui ; părea 
în acelaş timp mândră de el, devotată lui, aşa de compăti
mitoare şi aşa de tristă ; îmi spunea atât de limpede că era 
sigură de simpatia mea, că toate cuvintele din lume n'ar fi 
putut să'mi spună mai mult, nici să mă mişte mai profund. 

Trebuia să mergem la doctor, la un ceai. Sosind la ora 
obişnuită, l-am găsit pe doctor lângă foc, în cabinet, cu ne
vasta şi soacrăi-sa. Doctorul care făcea atâta caz de pleca
rea) mea, ca şi cum ar fi fost vorba să mă duc în China, mă 
primi ca pe un oaspete deosebit, şi ceru să se pună o bu
turugă pe foc, ca să vadă la lumina flacărei chipul fostului 
său elev. 

— N u voi mai vedea multe feţe noi în locul celeia a 
lui Trotwood, dragă Wickfield, zise doctorul, încălzin-
du'şi palmele. Mă lenevesc, vreau odihnă. Pe toţi tinerii a-
ceştia îi voi încredinţai altor mâni, peste şase luni, ca să 
duc o viaţă mai liniştită. 

— Sânt zece ani de când nu spui altceva, doctore, glă-
sui d. Wickfield. 

— Nu, de astă dată sânt hotărît. Primul dintre profe
sorii mei mă va înlocui... De astă! dată e lucru hotărît... Şi 
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d-ta vei încheia în curând un contract între noi, de care ne 
vei lega strâns, cai pe doi pungaşi. 

— Şi să am grjje, nu'i aşa ? — zise d. Wickfield, să 
nu fi păcălit, ceea ce s'ar întâmpla cu siguranţă, dacă ai 
face chiar d-ta hârtiile. Ei bine, sânt gata ; aş vrea să n'aim 
niciodată de făcut un lucru mai rău, în meseria mea. 

— M ă voi ocupa atunci numai de dicţionarul meu, zise 
el zâmbind, şi de acest tovarăş, către care am îndatoriri... 
de Ana mea ! 

D. Wickfield o privea. Ea sta la mesuţa de ceai, cu 
Agnes şi mi se păru că se fereşte de ochii bunului moşneag, 
cu o nehotărîre şi sfială neobişnuită şi tocmai asta îi atrase 
atenţia şi'l făcu să fie parcă străbătut de o cugetare tainică. 

— Mi se pare, făcu el după o scurtă tăcere, că a sosit 
poşta din Indii. 

— Tocmai ! au sosit şi scrisori dela d. Jack Maldon ! 
zise doctorul. 

— Adevărat ? 
— Bietul Jack ! grăi d-na Markleham, clătinând din 

cap. Când mă gândesc că este în climatul acelai cumplit, 
unde trăeşti, am auzit, ca pe o movilă de nisip încins, sub 
un clopol de sticlă ! Părea voinic, dar nu era. L-a împins 
curajul, mai mult decât puterile, dragă doctore, când s'a 
pornit ca un viteaz. Ano, draga mea, sânt sigură că tu ţi—1 
aduci aminte bine. Văru-tău n'a fost niciodată puternic, 
robust, cum se zice, grăi d-na Markleham cu ifos şi pri-
vindu-ne pe rând, nici când şi el şi fiică-mea erau mititei şi 
se plimbau la braţ toată ziulica. 

Ana) nu răspunse de fel la întrebare. 
— Din cele ce spui, doamnă, trebue oare să credem 

că d. Maldon e bolnav ? întrebă d. Wickfield. 
— Bolnav ! răspunse Deşca. Dragă domnule, el este... 

tot ce pofteşti... 
— Dar numai sănătos nu, glăsui d. Wickfield. 
— Numai sănătos nu, fireşte, zise Deşca. A suferit de 

insolaţie, de sigur, a avut friguri de baltă, friguri tifoide, 
şi tot ce Vă puteţi închipui! Cât despre ficat, cred că a re
nunţat la el, chiar dela plecare, adaogă dânsa resemnată. 

— Dela dansul ştiţi toate acestea ? întrebă d. W i c -
field. 
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— Dela ei7 îşi frământă capul şi evantaiul cucoana: 
nu-1 cunoşti de fel pe bietul Jack, de mă'ntrebi aşa ceva ! 
El şi să spuie ! mai de grabă s'ar lăsa sfâşiat de patru cai 
sălbatecii, decât să scrie un cuvânţel. 

Mamă ! zise d-na Strong. 
— Ano dragă, te rog, odată pentru totdeauna, să nu 

te amesteci în vorba mea, decât dacă vrei să-o întăreşti. 
Ştii ca şi mine că văru-tău mai de grabă s a r lăsa sfâşiat 
de nu ştiu câţi cai, — am zis numai de patru, şi nu pricep 
,de ce m'am oprit numai la atât. Nu ! de opt, de şaisprezece, 
de treizeci şi doi chiar, decât să zică o vorbă, care să strice 
planurile doctorului... 

— Spune mai bine planurile lui Wickfield, zise docto
rul, trecându'şi mâna pe obraz şi privindu'şi sfătuitorul cu 
căinţă. Adecă planul amândurora. Eu am spus : ,,în Anglia 
sau în streinătate". 

— Iar eu : „în streinătate", adaogă serios foarte d. 
Wickfield. Eu am făcut-o ; eu sânt răspunzător. 

— O ! cine pomeneşte de răspundere ? zise Deşca. S'a 
făcut totul cât s'a putut de bine, cu cele mai bune gânduri, 
•ştiu bine. Dar dacă bietul băiat nu poate trăi, acolo, ce'i de 
făcut ? Dacă nu poate trăi acolo, va muri acolo, mai de 
grabă decât să stingherească planurile doctorului. II cu
nosc bine, urmă dânsa, sbătându'şi evantaiul, într'un fel de 
linişte profetică, — ştiu bine că mai curând ar muri. de 
câi să stânjenească planurile doctorului. 

— Bine, bine, doamnă, grăi vesel doctorul, nu sânt 
atât de fanatic în proectele mele, ca să un le schimb eu în-
su'mi şi să resping oricare alt aranjament. Dacă d. Jack 
Maldon se întoarce în ţară din cauza sănătăţii sdruncinate, 
n 'o să'l mai lăsăm să plece şi vom încerca să găsim ceva 
mai bun pentru dânsul, aici. 

D-na Markleham fu aşa de uimită de generozitatea 
cuvântărei acesteia, — pe care nici n'o prevăzuse, nici n'o 
iscase, bine înţeles. — că nu'i mai putu spune altceva doc
torului, decât că e neasemănat de bun şi să repete de mai 
multe ori gestul ei obişnuit, sărutându'şi evantaiul şi mân
gâind apoi cu el mâna doctorului. Apoi îşi certă puţin fata, 
că tăcuse ,pe când doctorul îl copleşea cu bunătatea sa pe 
•un tovarăş al ei din copilărie, şi asta de sigur, numai din 



266 

dragoste faţă de ea. Ne vorbi în sfârşit, de meritele mai 
multor neamuri ale sale, care nu adăstau decât un fleac de 
ajutor, ca să'şi încalece măgarul. 

In tot timpul, fiică-sa Ana nu scosese o vorbă, nici 
ochii nu şi'i ridicase. D. Wickfield n'o slăbea cu privirea, 
aşezată cum era dânsa lângă Agnes. Nu se gândea că aten
ţia sa încordată putea sâ fie observată, atât era de ocu
pat cu d-na Strong şi cu gândurile ce i-le stârnea. Era cu 
totul absorbit. In sfârşit, întrebă ce scrisese d. Jack Maldon 
despre starea sa şi cui anume îi trimisese veşti. 

— Iată, zise d-na Markleham, luând peste capul doc
torului, o scrisoare de pe cămin ; iaită ce'i spune bietul băiat 
chiar doctorului :Unde zice ?... Găsi sânt mâhnit că tre-
bue să vă spun că sănătatea mi-e tare sdruncinată şi că 
mă tem că voi fi nevoit să mă întorc în ţară pentru câtva 
timp. E singura mea nădejde de vindecare". Mi se pare că 
e destul de limpede, sărmanul ! Singura lui nădejde de vin
decare ! Iar răvaşul către Ana e şi mai desluşit. Ano, mai 
arată'mj odată scrisoarea aia. 

— Nu acum, mamă, bâigui Ana. 
— Dragă, eşti într'unele lucruri cea mai caraghioasa 

făpiură de pe lume ! Nu se pomeneşte om aşa de fără sim
ţire faţă de drepturile familiei! Nici nu s'ar ştie de scri
soarea asta, dacă nu ţi^aş fi cerut-o eu. Se numeşte asta în
credere, faţă de doctorul Strong, Ano ? M ă miră, din par
tea ta ! 

Cu păirere de rău, epistola fu scoasă, iar când eu i-o-
trecui mumei, văzui că mâna tinerei femei tremura, dân-
du-mi-o. 

— Să cant acum partea aceea, făcu muma punându'şi 
ochelarii : „amintirea vremurilor trecute, dragă Ano,...*' şi 
aşa mai departe, — Dar nu'i aici ! „Bătrânul procuror..." 
Adică cine ?... Zău, Ano, ce neînţeles scrie văru-tău Jack. 
Ah, ce netoată s â n t ! De doctor pe semne vorbeşte ! Da, 
fireşte câf da ! — Aci se opri ca să'şi sărute iarăşi evanta
iul şi să-1 scuture în spre doctor, care ne privea pe toţi cir 
cea mai tihnită mulţumire. Ah, vorbi iar Deşcai .poftim, am 
găs i t : ,.Nu te vei mira, Ano..." Nu, fireşte ; precum am 
spus-o, pentru că n'a fost nici odatâ voinic Nu te vei 
mira, că am suferit atâta în această ţara depărtată şi că 
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sânt hotărît să plec intr'un noroc, cu un concediu de boală, 
dacă'I pot dobândi, —• altfel îmi dau demisia. — Ceea ce 
îndur şi ceea ce-am îndurat aci e de nesuferit". ,,Şi fără-
mărinimia celui mai bun dintre oameni, zise d-na Markle-
ham, repetând semnele sale telegrafice către doctor şi î n ' 
doind epictola, „şi gândul unei vieţi ca asta mi-ar fi n e 
suferit". 

D. Wi.ckfield nu scoase o vorbă, deşi bătrâna cucoană 
îi aiştepta cuvintele. Tăcea cu un aer toarte sever şi fără 
să-şi ridice ochii. Se încheiase de mult discuţia asta, despre 
altele se vorbise şi el rămase tot neclintit, aruncând la răs
timpuri, posomorit, o privire grea de cugetare, spre doctor 
şi spre soţia acestuia şi spre amândoi la o laltă. 

D-rului îi plăcea muzica. Agnes cânta foarte plăcut şi 
cu expresie ; d-na Strong de asemenea. Cântară împreună, 
cântară şi la pian, la patru m â n i : un mic concert. Dar am» 
băgat de seamă două lucruri: mai întâi că Ana, deşi se în
viorase şi era ca de obicei, o prăpastie o despărţia de d, 
Wickfield ; al doilea : că prietenia cea mare dintre d-na-
Strong şi Agnes nu'i plăcea d-lui Wickfield şi o suprave
ghea cu grije. Trebue să mărturisesc că amintirea celor ce 
văzusem la plecarea d-lui Jack Maldon, mi se trezise in-
minte, cu un înţeles care'mi scăpase atunci şi care îmi tur
bură cugetul. Nevinovata frumuseţe a feţei sale nu mi se 
mai părea aşa de candidă ca odinioară. Nu mă încredeam-
în graţia firească nici în farmecul purtărei saile, şi când o 
vedeam pe Agnesl aşezată lângă dânsa, şi mă gândeam ce 
copilă neprihănită era Agnes, se născu în mine bănuiala că 
prietenia lor nu era prea potrivită. 

Erau însă aşa de vesele amândouă, că voioşia lor făcir 
să treacă seara ca o clipă. La plecare, se întâmplă ceva, d e 
care îmi aduc bine aminte. îşi luau adio una dela altai şt 
AgneS era s'o sărute pe d-na Strong, când d. Wickfield 
trecu printre ele, ca din întâmplare şi-o luă brusc pe Ag
nes. Şi revăzuii atunci pe chipul d-nei Strong expresia aceea? 
pe calre o observasem în seara plecărei vărului Jack, d e 
m'am crezut cel de odinioară, la poarta casei d-rului Strong, 
Tot aşa îl privise şi în seara aceea. 

Nu pot spune ce impresie a făcut asupra'mi privirea ei, 
nici, pentru ce mi-a fost peste putinţă să-o uit mai apoi. deşf 
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uneori aş fi dorit mult să'mi aduc aminte chipu'i nevinovat 
.şi frumos de odinioară. Impresia asta mă urmăria la întoar
cerea acasă. Mi se părea că am lăsat un nor posomorit de
asupra casei doctorului. Respectul ce-1 aveam pentru părul 
său cărunt se amesteca cu o mare compătimire în cei care'l 
trădau, şi cu duşmănie împotriva făţarnicelor. Umbra ne
mijlocită a unei mâhniri şi-a unei mari ruşîni, deşi nedeslu
şi tă încă, punea o pată pe locul acela pacinic, cuibul muncii 
.şi al jocurilor mele din copilărie, şi-1 umilea în ochii mei. 
Nu mai simţeam plăcere, nici gândidu-mă la marii aloeşi cu 
frunza lată, cari nu înfloreau decât la un veac, nici la pa
jiştea verde şi întinsă, nici la urmele de piatră din aleea 
doctorului, nici la sunetul clopotelor Catedralei, care domi
nau totul cu armonia lor. Mi se părea că pacinicul altar al 
copilăriei fusese pângărit în prezenţa mea şi că pacea şi cin
stea sa fuseseră spulberate. • 

Cu dimineaţa veni şi plecarea mea din acea veche lo
cuinţă, luminată pentru mine de Agnes, şi grija ple'cărei îmi 
<:opleţi sufletul. Voi reveni de sigur în curând şi voi mai 
dormi adesea în vechea odaie, dar încetam de a mai locui 
acolo şi vremea de odinioară se sfârşise. Mi-era inima 
strânsă, împachetând cărţile şi hainele ce trebuia să le tri
mit la Dover, deşi căutam să'mi ascund tristeţea faţă de 
Uriah Heep, care se zorea aşa fel să mă servească, încât 
l-am bănuit că se bucură de plecarea mea. 

M'am despărţit de Agnes şi de taică-său, silindu-mâ să 
îndur mâhnirea ca un bărbat şi m'am urcat pe capra dili
gentei. Eram atât de înclinat să uit şi să iert, străbătând 
oraşul, că m'am ţinut tare, ca să nu'i fac un semn din cap 
vechiului meu vrăjmaş, măcelarul, şi să'i arunc cinci shil
ling! ca să bea în sănătatea mea. Dar aşa de mult părea 
un măcelar sadea, când l-am zărit eu, curăţindu'şi butucul 
din prăvălie şi aşa îl sluţise pierderea unui dinte din faţă, 
scos de mine când ne-am bătut, că l-am lăsat în pace. 

Singura mea preocupare, când m'am văzut cu adevărat 
pe drum, a fost să'i par vizitiului cât ma'i mare şi să'mi în-
groş vocea. In această ultimă pretenţie reuşeam foarte ane-
voe, dar, ţineam morţiş, pentrucă numai aşa puteam să par 
mai în vârstă. 

— V ă duceţi lai Londra, domnule ? grăi vizitiul. 
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— Da, William, răspunsei cam de sus, (îl cunoşteam-
puţin). Mă duc la Londra, iar mai apoi la Suffolk. 

— La vânătoare, domnule ? 
El ştia ca şi mine de bine că'n epoca aceea a anului r 

acest lucru era tot aşa de puţin probabil ca şi pescuitul de 
balene ; totuş întrebarea mi se păru un compliment. 

— Nu ştiu, făcui eu pe nehotărîtul, dacă v o i trage 
ici, colo, câte-un foc de puşcă. 

— Se zice ca păsările s a u făcut sfioase de tot, zise 
William. 

— Aşa am auzit şi eu. 
— Sânteţi din comitatul Suffolk .domnule ? 
— Da, rostii eu cu însemnătate, sânt din Suffolk. 
—- Se spune de clătite că sânt minunate pe acolo. 
Habar n'aveam, dar trebuia să susţin meritele locului 

meu natal, şi să mă prefac că le cunosc. Am dat din cap 
cu isteţime, parcă aş fi spus : „Cred şi eu !" 

— Şi căişorii, zise William, aud că sânt straşnici! Un-
căluţ de Suffolk, când e unul bun, face cât greutatea lui în 
aur. Aţi crescut vreodată cai de Suffolk, domnule ? 

— Nu, nu prea. 
— Şi colea, la spatele meu ,e un domn care a crescut 

o sumedenie. 
Domnul de care era vorba, era sbanghiu, avea o băr

bie ca un galoş, purta pălărie albă înaJtă şi cu margine în
gustă şi pantaloni strimţi de culoarea roşcată, încheiaţi de-
alungul picioarelor, dela şolduri până la talpa ghetii. îşi 
sprijinea bărbia de umărul vizitiului, aşa de aproape de 
mine, că'i simţeam răsuflarea în ceafă. Când m'am întors 
să'l văd, aruncă spre cai o privire de cunoscător, cu ochiul 
cel bun. 

— Nu' i aşa 7 zise William. 
— Ce să nu fie a ş a ? întrebă acela. 
— Ai crescut herghelii de cai de Suffolk. 
— Cred şi eu ! N u există neam de cal sau de câine, de 

care să nu fi crescut eu. La unii oameni, sânt un capriciu, 
caii şi câinii : eu unul mi-aş pierde bucăţica dela gură pen
tru dânşii, le jertfesc bucuros casa, femee, copil şi tot. Aş 
Uita, penlru ei, să citesc, să scriu, să socotesc, să fumez, săr 
trag tabac şi să dorm. 
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— Nu'i aşa, domnule, că locul unuf asemenea om nu 
& în spatele vizitiului, nu'i aşa ? îmi şopti la ureche Wi l-
iiam, luând hăţurile în mână. 

Am înţeles din vorbai lui că dorea s ă i dea locul meu 
.crescătorului de cai şi m'am înroşit oferindu-i-1. 

— Drept e, că dacă nu ţineţi, domnule, e mai potrivit 
,aşa, William. 

Am privit totdeauna aceasfă îngăduire, ca prima mea 
greşală în viaţă. Când îmi plătisem locul la biroul diligentei, 
scrisesem în dreptul numelui meu : ,,Pe capra" şi dasem ju
mătate de coroană *') funcţionarului. Mă înfofolisem într 'un 
palton mare şi într'o pătură anume ca să cintesc locul acela 
inalt şi eram grozav de mândru de mutra ce-o făceam. Şi 
iată că la cea dintâi poştă, mă lăsam înlocuit de un saşiu 
păcătos, cu haine sdrenţoase, de un ins cacre n'avea alt 
merit decât că mirosea a grajd să te înnece, şi că trecu 
.peste mine, ca o muscă, nu ca o fiinţă omenească pe când 
.caii mergeau încet ! 

Am în mine oarecare neîncredere care mi-a jucat multe 
•renghiuri în prilejul de soiul ăsta, uşoare de ocolit. Neîn
semnata întâmplare, petrecută pe imperiala diligentei de 
Canterbury, era sortită să'mi sporească neîncrederea. Z a 
darnic am încercat să mi-o dreg, îng~roşin3u'mi vocea. In 
van am tot vorbit din fundul gâtului., tot restul călătoriei 
m'am simţit cu desăvârşire înfundat şi mi-era milă de tine
reţea mea. 

Totuşi era curios şi interesant, să mă văd tronând pe 
imperiala unei diligente cu patru cai, sus, ca un om bine 
crescut, bine îmbrăcat şi cu buzunarul plin, recunoscând în 
trecere locurile pe unde dormisem în amărîta mea călătorie 
de odinioară. Gândurile mele aveau din belşug cu ce să se 
hrănească la fiece popas al diligentei: mă uitam la vaga
bonzi, le întâlneam privirile, aşa de cunoscute mie şi mi se 
năzărea că simt mâna dreaptă a căldărarului apucându-mă 
şi smucindu-mă de pieptul cămăşei. La coborârea uliţei 
strimte a Chatham-ului, am zării, trecând, străduţa în care 
vieţuia bătrânul monstru, care'mi cumpărase haina. Mi-am 
lungit gâtul, ca să văd locul în care îmi aşteptasem înde
lung banii, la soare şi la umbră. Apropiindu-mă de Londra, 

*) O coroană are 5 Shillingi; un shilling —1,25 fr. 
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când am trecut pe lângă casa, în care d. Creakle ne bătea 
aşa de cumplit, aş fi dat tot ce aveam, ca să mi se dea voe 
să cobor, s ă i strivesc şi să le dau drumul tuturor elevilor, 
ca unor păsări de colivie. 

Ne-am coborît la Crucea de Aur din Charing Cross, 
un soi de hotel muced şi înăbuşit, un chelner mă pofti în sa 
Ionul comun şi o servitoare îmi arătă o chilie, care mirosea 
.a birje, chilie tot aşa de hermetic închisă ca un cavou. îmi 
stă pe conştiinţă că sânt foarte tânăr, pricepeam cu durere 
-că de aceea nu vrea nimeni să'mi arate cât de puţin respect. 
O r i şi ce-aş fi spus, servitoarea nu se sinchiseai, iar chel
nerul îndrăznea cu o prietenie obraznică, să'mi dea sfaturi 
ce să fac. 

— Ia să vedem, făcu chelnerul pe un ton de confi
denţă, ce voeşti d-ta să mănânci. Coconaşilor. ie plac păsă
rile. Ia un pui. 

I-am spus, cu multă* maestrate, că nici nu "voiam să 
aud de pui. 

— Nu ? Coconaşii sânt sătui de carne de vacă şi de 
berbec. Să vă dau un cotlet de viţel. 

Am primit propunerea, neştiind ce-aş putea scorni. 
— O să luaţi şi cartofi ?. strecură băiatul zâmbind 

şi cu capul pe un umăr. Mai toţi coconaşii sânt sătui de 
cartofi. 

I-arn poruncit cu glasul meu cel mai cavernos să frigă 
un cotlet de viţel cu cartofi şi cu cele de cuviinţă şi să în
trebe la birou dacă n'au sosit scrisori pentru d. Trotwood 
Copperfield. Ştiam că nu sosise, nimic, că era peste pu
tinţă, dar mi se părea că aşteptarea scrisorilor îmi dă aerul 
unui bărbat în lege. 

El se întoarse curând şi'mi spuse căi nu sânt (eu mă 
arătai mirat), şi; începui să'mi pună masa pe o lădiţă, lângă 
foc. Pe când se îndeletnicea cu aceasta, mă întrebă ce voiam 
să beau, iar eu răspunzându'i ,,o litră de sherry", teamă 
mi-e că el găsi prilejul nemerit să scurgă mai multe sticle 
aproape goale. Cred aşa, pentrucă, citind jurnalul, l-am ză
rit pe de-asupra unui paravan, după care se tot învârtea el, 
vărsând cu grabă din măi multe garafe într'una, ca un far
macist care faice o reţetă. De altfel, când sosi vinul, mi se 
păru cam trezit şi se găseau în el mai multe fărimiiuri de 
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pâine englezească, decât te-ai fi putut aştepta la un vin. 
strein, în starea lui curată. Dar eu am avut slăbiciunea s ă i 
beau şi să tac. 

Foarte înviorat mai apoi (bag de seamă că sânt mo
mente în cari otrăvirea nu'i aşa de neplăcută, pe cât s'ar\ 
crede), m'am hotârît să mă duc la un spectacol. Am ales 
teatrul Covent-Garden şi acolo, în fundul unei loji de faţă, 
am privit, piesa Iuliu Cezar şif o pantomimă nouă. Când 
i-am văzut pe toţi aicei nobili romani, intrând şi ieşind pen
tru cheful meu, nu punându-mă pe mine, ca la şcoală, să mă 
canonesc cu latineasca, am simţit o plăcere nespusa şi necu
noscută. Iar realitatea şi închipuirea care se îmbinau în 
spectacol, înrâurirea poeziei, a luminei, a muzicei, a mul-
ţimei, schimbările minunate de decor, toate Ja olaltă făcură 
asupra mea o impresie aşa de ameţitoare şi deschise îna-
inte'mi a tât de întinse regiuni de desfătare, că ieşind în 
stradă la miezul nopţii, pe o ploaie cu găleata, mi s a părut 
că pic din nori, unde trăisem secole întregi o viaţă roman
tică şi acum cădeam într'o lume urâtă, plină de noroi, de 
felinare, de birji, de umbrele, de sandale. 

Ieşisem pe altă uşe şi am stat câtva în stradă, fără să 
mă clintesc, ca un adevărat strein pe lumea aceasta. Dar 
înghesuiala de afară n u m i dete răgaz să visez mai departe 
şi reluai calea către hotel, perindând prin minte'mi vedenia 
acea frumoasă, care nu mă părăsi nici mat apoi ,când după 
ce băui vin şi mâneai stridii, am rămas cu ochii la flacăra 
focului, până la ora unu trecut. 

Eram atât de plin de suvenirul spectacolului şi al tre
cutului, încât ceeace văzusem la teatru mi se părea oarecum 
un zăbranic strălucitor, după care vedeam oglindindu-se 
toată viaţa mea trecută... De aceea nu ştiu când mi-am dat 
seama că este acolo un tânăr frumos, bine făcut, îmbrăcat 
cu o neglijenţă plină de gust, de caire se cuvenea să'mi a-
duc aminte. Dar ştiu că era acolo, fără s ă i fi văzut când a 
intrat, şi că eu stăm la foc visând şi, cugetând. 

M'am sculat să plec în camera mea, spre marea mulţu
mire a chelnerului, care pica de somn şi care .simţind o a-
furisită nerăbdare în picioare, Ie încrucişa, le îndoia, le în
tindea, la sucea şi le răsucea, după paravanul său. Indrep-
tându-mă spre uşe, trecui pe lângă tânăr şi-1 vă~ui lămurit. 
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M'am întors, m'am uitat iar la dânsul. El nu mă recunoştea, 
dar eu îl recunoscui îndată. 

Altă dată poate că n'aş fi avut destulă încredere şi ho
tărâre ca să mă adresez lui, aş fi lăsat pe a doua zi, şi aş 
fi pierdut astfel prilejul de a'i vorbi. Dar îmi era mintea aşa 
de însufleţită de piesa văzută ,că protecţia lui de odinioară 
mi se păru că'şi merită toată recunoştinţa. Dragostea ce-o 
aveam pentru el, îmi năpădi sufletul aşa de spontan, că 
m'am dus drept la dânsul, pe când inima'mi bătea tare şi 
i-am spus : 

— Steerforth, nu vrei să'mi vorbeşti ? 
El mă privi, — cum obicinua să privească uneori, — 

dar mi se păru că nu mă recunoaşte. 
— M'ai uitat, parcă... 
— D o a m n e ! strigă el de-odată ,micul Copperfield ! 
I-am luat amândouă manele şi nu mă mai hotărâm să 

i le las. Dacă nu m'ar fi oprit o ruşine prostească şi teama 
.că nu i-ar face plăcere, i-aş fi sărit de gât", izbucnind în 
lacrămi. 

— Ni. iodată n'am fost atât de fericit, dragă Steer
forth ! Ce bine 'mi pare că te v ă d ! 

— Şi mie ! sânt încântat, îmi strânse el mâna inimos. 
Copperfield ,băete, prea multă emoţie! Cred totuş că se 
bucură de voioşia ce'mi pricinuise întâlnirea cu dânsul. 

Mi-am şters în grabă lacrămile, nestăvilite cu toate 
silinţele mele şi-am încercat să văd. Apoi ne-am aşezat a-
lături. 

— Şi cum de te afli aci ?... mă bătu pe umăr Steerfoth. 
— Am sosit azi, cu diligenta de Canterbury. Am fost 

înfiat de o mătuşe din partea locului şi acum mi-am sfârşit 
educaţia. Şi îu, cum de te găseşti aici, Steerforth ? 

— Fiindcă sânt ceea ce se numeşte student de Oxford, 
adică mă duc acolo ca să mă plictisesc de moarte, de câteva 
ori pe an, iar acum mă întorc la mama. Pe cuvântul meu. 
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Copperfield, eşti cel mai drăguţ băiat din Jume, ai pe vino 
înjcoace ! N u te-ai schimbat de loc. Bag de seamă acum, 
privindu-te, că eşti acelaş de odinioară! 

— Eu te-am "recunoscut îndată ; căci nu te uită nimeni 
lesne! 

El se porni pe râs .trecându'şj mâna prin părul lui bu
clat şi'mi spuse vesel : 

— Sânt pe drum către mama. Ea stă lângă Londra, 
dar atât de rele sânt drumurile şi atâta plictiseală e la noi, 
că am rămas aici astă-seară, în Ioc să mă duc de-a dreptul 
acasă. De câteva ceasuri doar sunt în oraş şi mi-am pierdut 
vremea mormăind şi dormind la teatru. 

— Am fost şi eu la Covent-Garden. Ce seară minu
nată am petrecut acolo, Steerforth ! 

Steerforth râdea din toată inima. 
— Dragă Davide, mă bătu el iarăş pe umăr, eşti o 

floare de câmp. Mărgărita, la răsăritul soarelui, nu e mai 
neprihănită şi mai nevinovată ! Am fost şi eu la Covent-
Garden, dar n a m văzut nicăerî o piesa mai proastă. — 
Băete ! 

Băiatul, care băgase de seamă cele petrecute între noi, 
se apropie foarte respectuos. 

— Unde l'ai cuibărit pe d. Copperfield .amicul meu ? 
— Să mă iertaţi .domnule. 
— Unde se culcă ? Ce număr are odaia ? Înţelegi bine 

ce vreau să spun. 
— De ocamdată, domnule, îndrugă chelnerul zăpăcit,, 

d. Copperfield e lai numărul patruzeci şi, patru. 
— Cum ţi-ai îngăduit; zise Steerforth, să-1 pui pe d. 

Copperfield într 'un pod de-asupra grajdului ? 
— N u ştiam, domnule, îngăimă cheinerul, nu ştiam că 

d. Copperfield e ceva deosebit. Putem da d-lui Copperfield 
numărul şaptezeci şi doi, dacă voeşte, alături de d-voastră. 

— Fireşte că vrea ! Haide, grăbeşte-te ! 
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Băiatul pieri îndată, ca să facă schimbarea. Steerforth 
se înveseli mult, că mi se dase numărul patruzeci şi patru, 
mă bătu, iar pe umăr râzând şi mă pofti în cele din urmă 
să dejunez cu dânsul a doua zi, la ora zece, propunere pe 
care am primit-o fericit şi mândru. Era târziu, am luat lu
mânarea ca să urcăm scara şi ne-am despărţit la uşa ca
merei sale, zicându-ne foarte prieteneşte bună-seară. Am 
văzut că odaia mea preţuia mult mai mult decât cea d'întâi. 
Nu era deloc igrasioasă şi avea în mijloc un pat uriaş pe 
piatru coloane, înfipt acolo ca un castel pe o moşie. Printre 
atâtea perne cât ar fi ajuns la şase persoane, am adormit 
de grabă, ca de somnul drepţilor şi-am visat Roma antică, 
pe Steerforth şi amiciţia lui, până dimineaţa, când diligen
tele uruind sub bolta hotelului, aduseră în visele mele trăs
netele lui Jupiter. 

1987 
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