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CONTESA DE SÉGUR
Sofia, fiica lui Rostopcin (1763-1826), acel
guvernator al Moscovei devenit celebru pentru
cã a ordonat incendierea oraºului la sosirea armatei lui Napoleon în 1812, a venit la Paris, cu
familia, în 1817. Avea pe atunci 18 ani.
S-a cãsãtorit cu Philippe de Ségur (17801873), fiul Marelui Maestru de Ceremonii al lui
Napoleon, el însuºi general în armata imperialã
în timpul campaniei din Rusia.
În 1857, la vârsta de 58 de ani, a devenit
bunicã ºi de atunci a publicat poveºti pentru
copii. Timp de ºaisprezece ani a publicat o serie
lungã de scrieri literare care, de peste un secol,
sunt citite ºi recitite de generaþii de copii ºi
reprezintã una dintre operele monumentale ale
literaturii universale destinate tinerilor.
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Prima parte
Aventurile
ºi
întâmplãrile
neplãcute
ale lui
Cadichon

Capitolul I

Târgul
Micul stãpân despre care este vorba în „Memoriile
lui Cadichon“ este Henri de Ségur, nepotul
contesei, autorul acestei cãrþi.

um oamenii nu sunt
obligaþi sã ºtie tot ce
ºtiu mãgarii, fãrã îndoialã cã voi, cei care citiþi
aceastã carte, nu cunoaºteþi ceea ce toþi mãgarii
ºtiu, ºi anume cã, în fiecare zi de marþi, în oraºul
Laigle, este un târg unde se vând legume, unt,
ouã, brânzã, fructe ºi alte lucruri minunate.
Aceastã zi e una de chin pentru bieþii mei con11

fraþi. Tot aºa era ºi pentru mine, înainte de a fi
fost cumpãrat de bãtrâna mea stãpânã, bunica
ta, la care trãiesc acum. Aparþineam unei fermiere pretenþioase ºi rele. Închipuie-þi, micul
meu stãpân, cã împingea rãutãþile pânã la a
aduna toate ouãle pe care le ouau gãinile ei, tot
untul ºi brânza pe care le fãcea din laptele vacilor ºi toate legumele ºi fructele care se coceau
în timpul sãptãmânii, ca sã umple coºurile pe
care le punea pe spinarea mea. ªi, cu toate cã
eram încãrcat, de abia puteam sã înaintez, femeia cea rea se cocoþa ºi ea pe coºuri, obligându-mã sã merg la trap, aºa strivit ºi împovãrat,
pânã la piaþa din Laigle, care se afla la o leghe
de fermã. De fiecare datã mã cuprindea mânia,
dar nu puteam sã o arãt, pentru cã mi-era teamã
de loviturile ei de baston. Stãpâna Ema avea
unul foarte gros ºi plin de noduri, care-mi fãcea
mult rãu când îl folosea. De fiecare datã când
vedeam ºi auzeam pregãtirile pentru târg, oftam
ºi mã vãitam, sperând cã-mi voi îmbuna stãpâna.
„Hai, leneºule, mi se spunea când veneau sã
mã caute, înceteazã ºi nu ne mai asurzi cu vocea ta urâtã ºi groasã. Hi, ha! Hi, ha! Ia te uitã ce
muzicã frumoasã ne faci! Jules, bãiatul meu,
adu-l lângã poartã pe puturosul ãsta, pentru ca
maicã-ta sã punã încãrcãtura pe spatele lui! Ia
coºul ãsta cu ouã!... Încã unul!... Brânza, untul,
ºi acum legumele. Bun! iatã o încãrcãturã care
ne va aduce câteva piese de 5 franci. Mariette,
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fata mea, adu un scaun ºi ajut-o pe mama sã se
urce! Foarte bine!“
„Hai, drum bun, femeie, ºi fã-l pe încãpãþânatul ãsta sã meargã. Þine bâta cu care sã-l
loveºti!“
„Poc! Buf!“
„E bine. Încã niºte mângâieri din astea, ºi o
sã meargã el.“
„Poc, poc!“, bastonul nu înceta sã-mi fricþioneze coapsele, picioarele ºi gâtul. Am pornit-o
la trap, aproape galopând. Fermiera mã bãtea
întruna. Eram indignat de atâta nedreptate ºi
cruzime. Am încercat sã azvârl din picioare, ca
sã-mi arunc stãpâna jos, dar eram prea încãrcat.
N-am putut decât sã sar ºi sã mã scutur, la
dreapta ºi la stânga. Pânã la urmã, am avut totuºi plãcerea sã simt cã se rostogoleºte de pe
spatele meu…
– Mãgar rãu ce eºti! Animal prost ºi încãpãþânat! Am sã te învãþ eu când am sã-þi aplic
Bastonul Martin.
Într-adevãr, m-a bãtut în aºa hal, cã abia am
putut sã merg pânã în oraº. În sfârºit, am ajuns.
S-au luat de pe sãrmanul meu spate zdrelit toate
coºurile. Stãpâna mea, dupã ce m-a priponit la
un stâlp, s-a dus sã ia masa, dar mie, care muream de foame ºi de sete, nu mi-a dat niciun fir
de iarbã sau o picãturã de apã. Eu însã am gãsit
mijlocul sã mã apropii de legume, în timp ce
stãpâna lipsea, ºi m-am ospãtat, umplându-mi
burta cu un coº întreg de salatã ºi varzã. În viaþa
13

mea nu mai mâncasem ceva aºa de bun. Tocmai terminam ultima varzã ºi ultima salatã, când
s-a întors stãpâna. Vãzând coºul gol, a scos un
þipãt. O priveam cu un aer aºa de insolent ºi de
satisfãcut, încât a ghicit crima pe care o comisesem. N-o sã vã repet injuriile cu care m-a copleºit. Avea un ton rãu ºi, când era mânioasã, înjura ºi spunea vorbe care mã fãceau sã roºesc,
aºa mãgar cum sunt.
Dupã ce mi-a adresat vorbele cele mai umilitoare, la care nu rãspundeam decât lingându-mi
buzele ºi întorcându-i spatele, a luat bâta ºi a
început sã mã batã cu atâta cruzime, încât mi-am
pierdut rãbdarea ºi i-am aplicat trei zvârlituri de
copite: prima i-a spart nasul ºi doi dinþi, a doua i-a
zdrobit încheietura mâinii, iar a treia i-a lovit
stomacul, aruncând-o la pãmânt. Douãzeci de
persoane s-au repezit la mine, copleºindu-mã cu
lovituri ºi injurii. Stãpâna mea a fost dusã nu ºtiu
unde, iar pe mine m-au lãsat legat la un stâlp,
lângã care erau expuse mãrfurile pe care le adusesem. Am rãmas acolo mult timp, dar, vãzând
cã nimeni nu se gândea la mine, am mâncat gustoasele legume din al doilea coº. Apoi am rupt
frânghia cu care eram legat ºi am luat încet drumul spre fermã.
Oamenii pe care-i depãºeam pe drum se
mirau, vãzându-mã singur.
„Ia uite-l pe îndopatul ãsta, are hamul rupt.
În mod sigur e fugar“, a spus unul.
„Da, a evadat de la galere“, a spus altul.
ªi toþi au început sã râdã.
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„Nu poartã nicio povarã pe spate“, a continuat un al treilea.
„În mod sigur a fãcut o boacãnã“, a strigat al
patrulea.
„Atunci, prindeþi-l, sã-l punem pe micuþ pe
samar“, a spus o femeie.
„Ba chiar o sã te poatã purta ºi pe tine împreunã cu micuþul“, a rãspuns bãrbatul.
Ca sã le dovedesc blândeþea ºi amabilitatea
mea, m-am apropiat încet de þãrancã, pentru ca
sã se poatã urca pe spatele meu.
– Nu pare sã fie rãu animalul ãsta! a spus bãrbatul, ajutând-o pe femeie sã se aºeze pe samar.
Am zâmbit cu milã la cuvântul „rãu“, ca ºi
cum un mãgar bine îngrijit ar putea fi rãu! Ne mâniem, neascultãtori ºi încãpãþânaþi, doar ca sã ne
rãzbunãm pentru loviturile ºi înjurãturile pe care
le primim. Când suntem trataþi bine, suntem
buni, chiar mult mai buni decât celelalte animale.
I-am adus la casa lor pe femeia cea tânãrã ºi
pe bãieþelul ei, un copilaº de doi ani, care mã
mângâia, spunând cã eram minunat ºi cã dorea
sã mã pãstreze. Dar eu gândeam cã nu era cinstit.
Stãpânii mã cumpãraserã, deci le aparþineam
lor. Îi spãrsesem stãpânei nasul, dinþii, pumnul
ºi stomacul, eram destul de rãzbunat. Vãzând cã
mama era gata sã cedeze bãieþelului ei rãsfãþat
(am observat asta în timp ce-l purtam pe spate),
am fãcut un salt în lãturi, înainte ca mama sã mã
poatã prinde de ham, ºi am fugit în galop pânã
am ajuns acasã.
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Mariette, fata stãpânului, a fost cea care m-a
vãzut prima.
„Vai, uite mãgarul nostru. Ce devreme s-a
întors, Jules! Vino sã-i scoþi samarul.“
„Mãgar rãu ce eºti, a spus Jules pe un ton
ursuz, mereu trebuie sã te ocupi de el. De ce s-a
întors singur? Pariez cã a scãpat. Animal necinstit, a adãugat el, dându-mi un picior, dacã aº ºti
cã ai fugit, þi-aº da o sutã de lovituri de baston.“
Dupã ce mi-a scos samarul ºi frâul, m-am
îndepãrtat în fugã. Abia am intrat în grajd, cã am
auzit þipete care veneau dinspre fermã. Mi-am apropiat capul de gardul de mãrãcini ºi am vãzut
cã o aduceau pe fermierã. Copiii erau cei care
scoteau þipete. Am ascultat cu atenþie ºi l-am auzit pe Jules spunând tatãlui sãu:
„Tatã, am sã iau biciul cel mare al cãruþaºului, o sã leg mãgarul de un copac ºi o sã-l bat
pânã o sã-l vãd pe jos.“
„Aºa sã faci, bãiete, dar vezi numai sã nu-l
omori. Altfel o sã pierdem banii pe care i-am dat
pe el. Am sã-l vând la târg sãptãmâna viitoare.“
Am rãmas tremurând de fricã, auzindu-i ºi vãzând cã Jules fugea la grajd sã caute biciul. ªi,
fãrã sã mai am remuºcãri pentru banii pe care-i
plãtiserã, am alergat cãtre gardul de mãrãcini
care mã despãrþea de câmp. Am sãrit peste el cu
atâta forþã, încât am rupt câteva ramuri. Am alergat pe câmp mult timp, crezând cã sunt urmãrit.
În sfârºit, m-am oprit de obosealã ºi am ascultat.
Nu se auzea nimic. M-am suit pe o ridicãturã, dar
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n-am vãzut pe nimeni. Atunci mi-am tras sufletul, bucurându-mã cã scãpasem de fermierii cei
rãi. Mã întrebam totuºi ce-o sã fie cu mine. Dacã
rãmân prin împrejurimi, voi fi recunoscut, o sã
mã prindã ºi o sã mã ducã înapoi la stãpânii
mei. Ce sã fac? Unde sã mã duc?
M-am uitat în jurul meu. Eram singur ºi nefericit ºi am început sã vãrs lacrimi la gândul
sorþii mele triste, când am observat cã mã aflam
la marginea unei pãduri minunate: pãdurea din
Saint Evroult.
„Ce bucurie! am strigat. Am sã gãsesc în pãdure iarbã moale, apã ºi muºchi verde. Am sã
rãmân aici câteva zile, apoi am sã merg în altã
pãdure, mai îndepãrtatã de ferma stãpânilor
mei.“
Am intrat în pãdure. Am mâncat cu plãcere
iarba moale ºi am bãut apã dintr-un râu. Cum
începea sã se facã noapte, m-am culcat pe
muºchiul de la rãdãcina unui brad bãtrân ºi am
dormit liniºtit pânã a doua zi.

