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Dedicaþie
Dragei ºi respectabilei mele
mame, a cãrei viaþã, ca ºi scrierile
sale, a fost închinatã binelui celor
din jur. Aceastã carte îi este dedicatã cu afecþiune.

Cine a fost Anna Sewell

ANNA SEWELL s-a nãscut pe 30 martie 1820 în
Anglia (Norfolk), într-o familie credincioasã. Pãrinþii sãi
au fost Isaac Phillip Sewell
ºi Mary Wright Sewell, aceasta
remarcându-se prin cãrþile scrise
pentru copii.
Educaþia primarã a primit-o acasã. Când Anna
avea doisprezece ani, familia s-a mutat la Newington
ºi acolo a mers prima datã la ºcoalã. Din nefericire,
într-o zi, în timp ce se întorcea de la ºcoalã, a alunecat ºi s-a rãnit grav la glezne. Familia a fãcut tot
posibilul pentru a o ajuta sã se recupereze. În 1836,
tatãl ei ºi-a luat un loc de muncã în Brighton, cu gândul de a face orice pentru sãnãtatea Annei. În ciuda
tuturor eforturilor, Anna a fost nevoitã sã se foloseascã de o cârjã pentru a putea merge. Pentru deplasãri mai lungi, utiliza mijloace de transport trase
de cai. De aici nemaipomenita dragoste pentru aceste animale nobile.
Cãlãtorea foarte mult cu mama sa, pentru a se
alãtura Bisericii Angliei, astfel întâlnind personalitãþi
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din lumea artei: scriitori, filozofi etc., ceea ce i-a dat
imboldul pentru creaþie.
Unica lucrare, care de altfel i-a adus celebritatea,
este Black Beauty, scrisã între anii
1871-1877, într-o perioadã în care
boala o imobilizase la pat, ºi din
aceastã cauzã era nevoitã sã-i dicteze mamei ceea ce aveau sã devinã paginile cãrþii. Dupã spusele
sale, scopul acestei opere era acela de a induce bunãtate, simplitate ºi înþelegere în modul de a
trata acest animal incomensurabil
de frumos, de inteligent ºi de rãbdãtor, care este calul. Titlul iniþial: Black Beauty – Îngrijitorii ºi tovarãºii sãi /
Autobiografia unui cal. În urma succesului acestei
unice lucrãri, Anna Sewell a intrat în rândul clasicilor
literaturii pentru copii.
S-a stins din viaþã la 25 aprilie 1878, la doar câteva luni dupã publicarea cãrþii. A fost înhumatã nu
departe de Norwich. O placã memorialã marcheazã
locul ei de odihnã, iar în Norfolk (Great Yarmouth),
unde s-a nãscut, existã un muzeu memorial.
Anna Sewell face parte din galeria autorilor pe
care i-au fãcut celebri o singurã operã.

Partea întâi

CAPITOLUL 1

Prima casã

P

rimul lucru pe care mi-l amintesc bine
a fost o pajiºte cu un bazin cu apã
limpede. Câþiva copaci, ce þineau umbrã aplecaþi, papura de apã ºi crinii, care erau foarte
înalþi. Peste gardul viu, pe de o parte ne-am uitat la
un câmp arat, iar pe de altã parte, ne-am uitat la
poarta locuinþei stãpânului nostru, care era aºezatã
pe marginea drumului, în partea de sus a luncii,
unde fusese o plantaþie de brazi, având în partea de
jos un pârâu care curgea pe un teren abrupt.
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Când eram mic, mã hrãneam din laptele mamei
mele, pentru cã nu puteam mânca iarbã. În timpul
zilei, alergam, ºi noaptea mã aºezam aproape de ea.
Când era cald, obiºnuiam sã stau lângã iaz, la umbra copacilor, ºi când era frig, aveam un frumos ºi
cãlduros ºopron lângã plantaþie. Când am crescut
destul de mare ca sã pot mânca iarbã, mama era
luatã la muncã ºi se întorcea seara.
Erau ºase mânji mai mari decât mine în luncã.
Obiºnuiam sã alergãm cu toþii ºi sã ne distrãm; alergam la galop în jurul câmpului, cât de tare puteam.
Uneori, ne jucam destul de dur, pentru cã ei muºcau
în mod frecvent ºi loveau cu copita. Într-o zi, mama
nechezã ca sã vin sã-mi spunã:
– Aº vrea sã fii un pic atent la ceea ce îþi voi spune.
Mânjii care locuiesc aici sunt foarte buni, dar sunt cai
de ham, ºi desigur nu au învãþat bunele maniere. Ai
fost bine crescut ºi eºti din neam ales, tatãl tãu are un
renume în aceste pãrþi, bunicul tãu a câºtigat Cupa
doi ani la cursele Newmarket, bunica ta a avut cea
mai mare rãbdare din câte am cunoscut, ºi cred cã
niciodatã nu m-ai vãzut sã lovesc cu piciorul sau sã
muºc. Sper cã vei creºte blând, bun ºi cã niciodatã nu
vei învãþa lucruri rele. Fã-þi treaba cu bunãvoinþã,
ridicã bine picioarele în sus atunci când mergi la trap,
nu muºca sau lovi, nici chiar în joacã.
Nu am uitat niciodatã sfatul mamei, ºtiam cã este
un cal înþelept, stãpânul nostru avea o pãrere bunã
despre ea. Numele ei era Ducesa, dar el o striga de
obicei Pet*.
*Pet = animal drag, favorit.
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Stãpânul nostru era un om bun. Ne-a dat mâncare, un adãpost bun ºi ne vorbea frumos, la fel
cum o fãcea cu copiii lui. Toþi îl îndrãgeam, ºi mama
îl iubea foarte mult. Când îl vedea la poartã, necheza de bucurie ºi alerga la trap. În timp ce o bãtea
uºor ºi o mângâia, spunea: „Ei bine, bãtrânã Pet,
cum este Darkie al tãu cel mic?“. Eram un cal de
culoare negru-mat, aºa cã m-a numit Darkie. Îmi dãdea o bucãþicã de pâine, care era foarte bunã, ºi
uneori aducea un morcov pentru mama. Toþi caii ar
fi venit la el, dar cred cã noi eram favoriþii. Mama îl
ducea întotdeauna în oraº în zilele de târg.
Îmi aduc aminte cã era un bãiat din gospodãrie,
Dick. Acesta intra uneori în câmpul nostru pentru a
aduna mure de pe gardul viu. Dupã ce mânca tot ce
voia, se distra cu mânjii, aruncând cu pietre ºi bucãþi de lemn în ei, pentru a-i face sã alerge. Nu ne
supãram, pentru cã puteam alerga, dar uneori câte
o piatrã ne lovea ºi ne rãnea.
Într-o zi, în timpul acestui joc, el nu ºtia cã stãpânul se afla în câmpul de alãturi ºi cã se uita la tot
ce se întâmpla. A sãrit într-o clipã peste gardul viu ºi
l-a prins pe Dick de braþ, l-a tras de ureche pânã ce
l-a fãcut sã þipe de durere. De îndatã ce l-am vãzut
pe stãpân, am alergat spre el, pentru a vedea în ce
direcþie a luat-o.
– Bãiat rãu, a spus el, bãiat rãu, sã alunge mânjii... Nu este prima datã, nici a doua, dar va fi ultima.
Acum, ia-þi banii ºi du-te acasã; nu vreau sã te mai
vãd la ferma mea.
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Aºa cã nu l-am mai vãzut niciodatã pe Dick. Bãtrânul Daniel, omul care avea grijã de cai, era la fel de
blând ca ºi stãpânul nostru, aºa cã ne era foarte bine.

CAPITOLUL 2

Vânãtoarea

C

u puþin timp înainte de a împlini doi ani,
s-a întâmplat ceva ce nu voi uita niciodatã. Era la începutul primãverii. Dãduse
un pic de îngheþ ºi o ceaþã deasã încã plutea deasupra plantaþiilor ºi pajiºtilor. Eu ºi ceilalþi mânji ne
hrãneam în josul câmpului, când am auzit de la distanþã ceea ce semãna cu strigãtul câinilor. Cel mai
bãtrân dintre mânji a ridicat capul, a ciulit urechile ºi
a zis:
– Sunt câini de vânãtoare!
Imediat toþi mânjii am alergat spre deal, de unde
puteam privi peste gardul viu. Mama ºi un cal de
echitaþie bãtrân al stãpânului nostru stãteau aproape ºi pãrea cã ºtiu totul despre ce se petrece.
– Au luat urma unui iepure, a spus mama, ºi în
cazul în care vin pe aici, vom vedea vânãtoarea.
Curând toþi câinii erau pe câmpul de grâu de lângã noi. Niciodatã nu am auzit un aºa zgomot. Nu lãtrau, nu scheunau, doar o þineau întruna cu „yo! o!
yo!, o!“ cât puteau de tare. Dupã ei venea un numãr
mare de oameni cãlare, mânând caii în galop. Calul
bãtrân fornãia ºi se uita cu nerãbdare dupã ei.
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