
Aventurile lui Huckleberry Finn – Mark Twain

Nu  ma §titi,  decât  dacd  ati  citit  o  carte  numitä  „Aventurile  lui  Tom  Sawyer”,  dar  n-are 
importantä. Cartea asta a fost scrisä de domnul Mark Twain, §i el a zis adevärul, in mare parte. Au fost 
§i lucruri inventate, dar in mare parte a zis adevärul. Asta nu conteazd. N-am väzut pe nimeni sä nu 
mints, in vreo ocazie sau alta, decât numai pe matu§a Polly, sau pe vaduvä, sau poate pe Mary. Matu§a 
Polly – matu§a Polly a lui Tom adica – §i Mary, §i vaduva Douglas, sunt toate povestite in cartea aia – 
care este in mare o carte adeväratd, cu câteva abateri, a§a cum am spus mai inainte.

Acum uitati cum au mers lucrurile in cartea asta: Tom §i cu mine am gäsit banii pe care hotii iau ascuns 
in pe§terä §i ne-am imbogatit. Am primit 6000 de dolari de caciuld – totul in aur. Erau groaznic de multi 
bani strân§i laolaltd. Ei bine, judecatorul Thatcher i-a luat §i i-a depus pe numele nostru, iar asta ne-a adus câte 
un dolar pe zi, tot anul – mi se pärea atât de mult incât nu §tiam ce sa facem cu atâtia bani. Vaduva Douglas 
m-a luat lângd ea ca fiu al ei §i a promis ca o sa ma „cilivizeze”; dar era tare greu sa stau in casa toata 
ziua, mai ales ca vaduva era mereu sumbrä §i cuviincioasa in tot ce fäcea; a§a ca, atunci când n-am mai 
putut sa rabd, am §ters-o. Mi-am imbracat vechile zdrente cât ai zice pe§te, §i eram iar liber §i multumit. 
Dar Tom Sawyer mi-a dat de urma §i mi-a zis ca vrea sa infiinteze o banda de tâlhari §i ca pot sa ma 
alatur lor, dar doar dacd ma intorc la vaduvä §i ma port bine. A§a ca m-am intors.

Vaduva mi-a tot plâns §i mi-a zis ca-s un biet miel ratacit, §i mi-a zis in mai multe feluri, dar se vedea 
ca n-avea nicio intentie rea. M-a bägat iar in hainele alea noi, §i n-aveam altceva de fäcut decât sa transpir 
§i sa tot transpir §i sa stau infä§urat strâns in ele. Apoi am luat-o iar de la capät, dupd vechile obiceiuri. 
Când vaduva suna clopotelul pentru cina, trebuia sa ai grija ca nu cumva sa intârzii. Când te a§ezai la 
masa nu puteai sa treci direct la treabd, ci trebuia sa a§tepti ca vaduva sa-§i lase capul in jos  §i sa 
mormaie putin deasupra mâncärii, de§i nu era nimic in nereguld la ea. Adica n-avea niciun cusur, decât 
numai ca erau gätite intr-un mod deosebit, fiecare in parte, §i nu toate laolaltd. Eu le preferam pe toate gätite 
de-a valma, fiindca a§a alimentele se amesteca, iar gura ti se umple cu un suc care face ca dumicatul sa 
alunece mai bine.

Dupd cina, vaduva i§i scotea cartea §i ma inväta despre Moise §i despre un oarecare rug, iar eu 
stateam ca pe ace sa aflu totul despre el. Dar treptat mi-a dezväluit ca Moise era mort de un car de ani, 
a§a ca apoi nu mi-a mai päsat de el, pentru ca nu ma intereseaza mortii.

Curând mi s-a fäcut poftä sa fumez §i am rugat-o pe väduvä sa ma lase. Atât mi-a trebuit! A spus 
ca e un obicei urât  §i pacatos, iar eu trebuie sa incerc sa nu mai fac a§a ceva. A§a e cu unii oameni, 
vorbesc de lucruri de care habar n-au. Ea se preocupa tot timpul de Moise, care nu-i era niciun fel de rudä §i 
nu era de folos nimanui, mai ales ca – vedeti voi – era oale §i ulcele acum, §i totu§i se opunea cu indârjire 
sa ma lase sa fumez, obicei care, drept sa spun, avea ceva pärti bune. În plus, §i ea tragea tutun pe nas, 
dar asta, bineinteles, era in reguld pentru ca era vorba de ea.

Sora ei, domni§oara Watson, o batrând uscätivä, cu ochii holbati, tocmai venise sa locuiasca cu 
ea, §i acum se concentra asupra mea cu cartea ei de citire. Mä chinuia cam tare timp de o ors, pând când 
vaduva ii spunea sa ma ia mai u§or. Nu mai puteam sa rabd mult timp. Apoi, cdpätam o ors de odihnä, 
dar era atât de plictisitor ca nu puteam sta locului. Domni§oara Watson imi spunea: „Nu-ti urca picioarele 
acolo, Huckleberry”; §i „Nu plescai a§a, Huckleberry – stai drept!”; §i curând dupd aceea zicea: „Nu mai 
casca §i nu te mai intinde a§a, Huckleberry – oare n-ai sa inveti sa te porti frumos niciodatd?”. Apoi mi-
a povestit totul despre „locul rau” §i am spus ca mie mi-ar pläcea sa fiu acolo. Si-atunci, tine-te, ca §i-a 
ie§it  din minti,  de§i n-am vrut sa spun nimic rau. Nu voiam decât sa plec undeva, voiam numai o 
schimbare, n-aveam nicio preferintä, nefiind mofturos din fire. A spus ca am fost rautacios zicând ce-am 
zis; ea n-ar fi repetat a§a ceva in veci in fata altora, caci voia sa traiasca in a§a fel incât sa ajunga in 
„locul cel bun”. Eu unul nu vedeam niciun avantaj in a merge



unde voia ea, a§a ca m-am hotarât sa nu incerc. Dar nu i-am spus-o niciodata, pentru ca a§ fi 
intrat in bucluc §i n-ar fi avut niciun rost.

Acum ca se pornise, mi-a povestit totul despre „locul bun”. Spunea ca tot ce trebuia sa faca un 
suflet acolo era sa umble toata ziua de colo-colo cu o harps in mâns §i sa cânte neincetat. A§a ca 
n-am stat prea mult pe gânduri sa hotarasc ca nici in ruptul capului nu vreau sa ajung acolo. Dar ei 
nu iam spus niciodata. Am intrebat-o daca ea crede ca Tom Sawyer va merge acolo,  §i a spus cu 
hotarâre ca nici pe departe. Asta m-a bucurat, pentru ca voiam ca noi doi sa fim impreuna.

Domni§oara Watson se lua tot timpul de mine, a§a ca a devenit obositor §i ma simteam singur. 
Începuse sa ii aduca pe negri inauntru, seara, la rugaciune, apoi mergeam cu totii la culcare. Am 
urcat in camera mea cu un rest de lumânare §i am pus-o pe masa. Apoi m-am a§ezat pe un scaun de 
lânga fereastra §i  am incercat sa ma gândesc la ceva vesel,  dar n-a fost de niciun folos. Ma 
simteam atât de singur incât imi doream foarte tare sa fi murit. Stelele straluceau, iar frunzele fo§neau 
in paduri ingrozitor de trist. Am auzit o bufnicd, departe-departe, prevestind moartea cuiva, apoi urletul 
infiorator al unui câine anunta ca cineva urmeaza sa moara.  Si vântul incerca sa-mi §opteasca 
ceva cu vuietul lui sinistru, dar nu puteam sa inteleg ce §i am inceput sa tremur din toate incheieturile. 
Apoi, departe in padure am auzit genul de sunet pe care-l fac fantomele atunci când vor sa spuna la ce 
se gândesc §i nu reu§esc sa se faca intelese, a§a ca nu se pot odihni in pace in mormânt, §i trebuie 
sa continue a§a cu jelitul in fiecare noapte. Eram a§a deprimat §i speriat, ca mi-am dorit sa am pe 
cineva, pe oricine, lânga mine. Curând, un paianjen mi s-a urcat pe umar, dar l-am aruncat cât colo §i a 
nimerit in flacara lumânarii; pâns sa apuc sa ma mi§c, era tot facut scrum. N-aveam nevoie sa-
mi spuna nimeni ca era un semn foarte rau §i ca-mi va aduce ghinion. Drept urmare, eram speriat §i 
tremurau §i hainele pe mine. M-am ridicat §i am facut trei pa§i in spate, facându-mi cruce pe piept de 
fiecare data; apoi mi-am legat o §uvita de par cu ata, ca sa tin la distanta vrajitoarele. Dar n-
aveam deloc incredere. Asta ar fi fost de ajutor daca a§ fi pierdut o potcoava gasita, in loc s-o agat 
deasupra  u§ii,  dar  n-auzisem  niciodata  pe  nimeni  spunând  ca  mergea  §i  sa tii  la  distantá 
ghinionul dupa ce ai omorât un paianjen.

M-am a§ezat la loc, tremurând tot, §i mi-am scos pipa sa fumez, acum ca era atâta lini§te in 
casa de parca ar fi fost moarta, iar vaduva n-avea cum sa afle. Dupa mult timp, am auzit ceasul 
departe in ora§ batând bum! bum! bum!, de doisprezece ori, apoi totul era din nou nemi§cat, mai 
incremenit ca oricând. Curând am auzit trosnetul unei crengi uscate, jos, in intuneric, printre copaci:  
ceva se mi§ca. Am stat locului impietrit §i am ascultat. Abia reu§eam sa disting un „miau! miau!” 
acolo jos. Asta era bine! Am zis §i eu „miau! miau!” cât de incet am putut, apoi am stins lumânarea §i 
am fugit pe fereastra coborând pe acoperi§ul §opronului. Apoi am alunecat u§or pe pamânt §i m-
am târât printre copaci, destul de sigur ca acolo ma a§tepta Tom Sawyer.
••• ••• ••• ••

CAPITOLUL DOUĂZECI ŞI NOUĂ

Oamenii veneau cu doi barbati foarte distin§i, unul batrân  §i altul mai tânar, cu mâna dreapta 
intr-un bandaj petrecut dupa gât. Si, pe onoarea mea, ce mai zbierau oamenii, §i râdeau, §i o tineau tot 
a§a. Mie unul nu mi se parea nimic amuzant  §i eram sigur ca acum o sa le piara zâmbetul  §i 
ducelui, §i regelui, §i ca o sa-i v&d albindu-se la fata. Dar de unde? Nici pomeneala! Ducele n-a lasat 
o clipa sa se observe ca auzea ce se intâmpla §i continua sa gângureasca, fericit §i multumit, ca 
o sticla pe care o agiti  §i din care curge lapte batut. Cât despre rege, el se uita §i se tot uita plin de 
durere la noii veniti, de parca il durea stomacul sau il intepa inima la gândul ca exista asemenea 
§arlatani §i ticalo§i pe lume. Se descurca cum nu se poate mai bine. Multi dintre oamenii de acolo s-au 
adunat in jurul regelui ca sa-i arate ca sunt de partea lui. Batrânul domn care tocmai sosise parea de-a 
dreptul confuz. A inceput sa vorbeasca §i mi-am dat seama imediat ca vorbea ca un englez, nu ca 
regele, de§i nici el nu se descurca prea rau pentru o imitatie. Nu pot sa redau intocmai ce a zis batrânul 
domn, nici nu pot sa imit felul in care vorbea, dar s-a intors cu fata la multime §i a zis cam a§a:

— Pentru mine, asta e o surpriza pe care n-o a§teptam, §i-am sa va spun, cât se poate de sincer, 
ca nu sunt pregatit s-o intâmpin §i sa-i fac fata. Eu §i fratele meu am avut oarece necazuri pe drum, el



§i-a rupt bratul, iar bagajele noastre au fost debarcate azi noapte, din gre§eala, intr-un ora§ vecin, mai 
sus de acesta. Eu sunt fratele lui Peter Wilks, Harvey, iar acesta e fratele lui, William, care nu poate nici 
auzi, nici vorbi, §i acum nu mai poate nici sa faca semne din cauza bratului rupt. Noi suntem cei care 
v-am zis, iar peste una sau doua zile, când am sa primesc bagajele, am sa pot sa v-o §i dovedesc. 
Dar, pâns atunci, n-am sa mai spun niciun cuvânt in plus, ci am sa merg la hotel sa a§tept.

Apoi, el §i noul surdo-mut s-au intors sa plece, iar regele a inceput sa râda, flecarind in urma lor:

5i-a rupt bratul, zici. Asta-i foarte probabil §i, in acela§i timp, §i foarte convenabil pentru 
un escroc care  trebuie  sa  faca  semne  §i  nu  §tie  cum.  Pe deasupra,  §i-au  mai  pierdut  §i 
bagajele! Asta e §i mai bine! 5i e §i tare istet, având in vedere situatia!
A râs din nou, §i la fel au facut §i oamenii de acolo, in afara de vreo trei-patru sau poate chiar

§ase. Unul dintre ei era doctorul, altul era un domn bine imbracat, cu un geamantan de piele din cele 
vechi, care tocmai coborâse de pe vapor §i vorbea cu doctorul in §oapta, uitându-se din când in când 
la rege  §i  dând din cap – era Levi Bell,  avocatul,  care fusese plecat in Louisville.  Un altul era o  
matahala de om, care venise  §i ascultase tot ce zisese batrânul domn, iar acum il asculta pe rege. 
Când regele a terminat de vorbit, s-a ridicat §i a zis:

Ia fii atent la mine! Daca tu e§ti Harvey Wilks, când ai ajuns in ora§ul asta?
În ziua dinaintea inmormântarii, prietene, i-a raspuns regele.
Dar in ce moment al zilei?
Pe sears, cu o ors sau doua inaintea apusului.
Cum ai ajuns aici?
Am venit cu vaporul Susan Powell din Cincinnati.
Ei, §i-atunci cum de-ai ajuns dimineata in Pint, intr-o luntre?
N-am fost in Pint.
Asta-i o minciuna!

Multi dintre cei de fata s-au repezit la el, rugându-l sa nu-i vorbeasca a§a unui om batrân, 
care pe deasupra mai era §i preot.

Aiurea,  preot!  E un  §arlatan  §i  un mincinos!  A fost  in  Pint  in  dimineata  aceea.  Doar 
locuiesc acolo, nu? Ei bine, eu va zic ca eram acolo §i l-am vazut §i pe el acolo. A venit intr-o 
luntre, alaturi de Tim Collins §i inca un baiat.
Doctorul se ridica §i vorbi:

Ai recunoa§te baiatul daca l-ai vedea, Hines?
Cred ca da, de§i nu sunt sigur. Ba uite-l chiar acolo! Îl recunosc cum nu se poate mai 

u§or!

Pe mine ma arata cu degetul. Doctorul zise:
Vecini, nu  §tiu daca noii veniti sunt sau nu ni§te punga§i, dar daca a§tia doi nu sunt 

§arlatani, atunci eu sunt un imbecil §i cu asta am terminat. Eu zic ca-i de datoria noastra sa nu-i 
lasam sa plece de aici pând nu cercetam in amanunt situatia. Hai, vino aici, Hines, §i veniti 
§i voi, ceilalti! O sa-i ducem pe a§tia doi la han sa-i confruntam cu ceilalti, §i fac prinsoare ca, 
pâns terminam, tot aflam noi ceva.
Propunerea era pe placul multimii, de§i nu §i pe cel al prietenilor regelui, a§a ca am pornit. 

Era spre apus. Doctorul ma conducea acolo de mâns §i era destul de amabil, dar nu mi-a dat drumul 
la mând nicio secunda.

Am intrat cu totii intr-o camera mare de hotel, am aprins câteva lumânari §i noii veniti au fost 
adu§i inauntru. Doctorul incepu:

Nu vreau sa fiu prea aspru cu oamenii a§tia doi, dar cred ca sunt ni§te §arlatani §i ar 
putea avea complici de care nici nu banuim. Daca e a§a, nu credeti ca ace§tia ar reu§i sa 
fuga cu sacul cu bani lasat ca mo§tenire de Peter Wilks? Eu zic ca-i foarte probabil. Daca 
oamenii a§tia nu sunt §arlatani, nu vor avea nimic impotriva sa trimita pe cineva sa aduca 
sacul aici §i sa-l pastram noi pâna ce ei dovedesc cine sunt. N-am dreptate?
Toti erau de acord. Eu imi ziceam ca acum perechea asta de punga§i chiar se gase§te la mare 

ananghie. Dar regele a facut o fata posaca §i a zis:



Domnilor,  a§  fi  vrut  ca  banii  sa  mai  fie  aici,  pentru ca  n-am nimic  impotriva  unei 
cercetari indreptatite, deschise  §i amanuntite a acestei chestiuni, dar, vai mie!, banii nu mai 
sunt. Puteti trimite pe cineva sa se convinga, daca vreti.
Atunci unde sunt?

Ei bine, când nepoata mea mi i-a dat spre pastrare, i-am luat §i i-am ascuns intr-o saltea de 
paie a patului meu, pentru ca nu voiam sa-i depun aici, când mai aveam de stat numai câteva 
zile §i pentru ca salteaua mi se parea un loc sigur. Pe deasupra, nu eram obi§nuiti cu negrii §i-
i credeam la fel de cinstiti ca servitorii no§tri din Anglia. Negrii au furat banii chiar a doua zi 
dimineata,  dupa  ce  am coborât  la  masa,  iar  când i-am vândut  inca  nu aflasem de lipsa 
banilor, a§a ca au scapat basma curata. Servitorul meu de aici poate sa va spuna totul, 
domnilor.
Doctorul §i alti vreo câtiva au exclamat: „Aiureli!” §i nimeni nu parea sa-l creada. Un om m-

a intrebat daca i-am vazut pe negri furând banii. I-am spus ca nu, dar ii vazusem furi§ându-se 
afara din camera tare grabiti §i nu-mi inchipuisem nicio clipa ce faceau, crezând ca se temeau 
sa nu cumva sa-l trezeasca pe stapânul meu §i sa aiba necazuri mai apoi. Asta a fost tot ce m-au 
intrebat. Apoi, doctorul se intoarse spre mine §i ma intreba:

Si tu e§ti englez?
I-am spus ca da, iar el §i alti vreo câtiva au inceput sa râda, zicând: „Minciuni!”
Apoi au continuat cercetarile, sus §i jos, când incoace, când incolo, §i nimanui nu i-a trecut prin 

cap sa sufle vreun cuvânt despre cina, §i nici nu parea sa se gândeasca la asta. A§a ca au tinut-o 
tot a§a §i era cea mai complicata treaba din câte vazusem. L-au pus pe rege sa-§i spuna povestea, 
apoi iau dat cuvântul §i domnului batrân. Toti in afara de vreo câtiva zevzeci fara minte i§i dadeau 
seama ca batrânul domn le spunea numai adevaruri, iar celalalt le toarna numai minciuni. Apoi, au 
ajuns iar la mine §i m-au pus sa spun tot ce §tiu. Regele mi-a aruncat o privire plina de inteles cu 
coltul ochiului stâng  §i atunci am  §tiut ca ar fi  bine sa vorbesc in favoarea lui. Am inceput sa 
povestesc despre Sheffield §i cum traiam noi acolo, despre Wilk§ii englezi §i a§a mai departe, dar n-am 
ajuns eu prea departe când doctorul a izbucnit in râs, iar Levi Bell, avocatul, a zis:

Ia loc, baiete! Eu n-a§ face atâta efort, sa fiu in locul tau. Vad clar ca nu e§ti obi§nuit 
sa  minti,  nu  prea-ti  vine  la  indemâna.  Ai  nevoie  de  mai  mult  exercitiu.  Spui  numai 
ciudatenii.
Nici ca-mi pasa de complimentul lui, dar ma bucuram ca 
scapasem. Doctorul incepu sa vorbeasca, se intoarse §i zise:
Daca ai fi fost in ora§ de la inceput, Levi Bell... 
Regele ii taie vorba, intinse bratul §i zise:

Cum, el este vechiul prieten al bietului meu frate mort, despre care mi-a scris atât de des? El 
§i avocatul §i-au strâns mâinile, iar avocatul zâmbea §i parea multumit. Au vorbit ceva 
vreme, dupa care au trecut intr-un colt, vorbind cu voce scazuta. Într-un final, avocatul vorbi 
tare §i zise:

Atunci, a§a ramâne. O sa trimit acolo chitanta ta §i cea a fratelui tau, §i-apoi oamenii 
vor §ti ca totul este in regula.
A§a ca au luat o hârtie §i un condei, iar regele s-a pus pe scris, cu capul inclinat intr-o parte, 

mu§cându-§i limba §i mâzgalind ceva pe hârtie. Apoi, i-au dat condeiul §i ducelui, iar atunci, pentru 
prima oara, ducele arata de parca i-ar fi venit rau. Dar a luat condeiul §i a scris. Pe urma, avocatul 
s-a intors spre noul domn batrân §i i-a zis:

Scrie §i dumneata, §i fratele dumitale un rând-doua §i semnati-va.
Batrânul domn scrise, dar nimeni nu reu§ea sa citeasca ceva. Avocatul parea tare uimit §i zise:

Asta le intrece pe toate! Scoase din buzunar o gramada de scrisori, le cerceta, se uita la 
scrisul batrânului, iar apoi vorbi din nou: „Scrisorile astea vechi sunt de la Harvey Wilks, iar aici 
sunt inscrisurile primei perechi de frati §i oricine poate sa vada clar ca nu ei au sunt autorii 
biletelor (regele  §i  ducele i§i  dadeau bine seama ca o incurcasera de-a binelea,  acum ca 
vedeau cum i-a pacalit avocatul). Si aici avem scrisul batrânului domn, §i, din nou, oricine i§i 
da seama cu u§urinta ca nici el n-a scris aceste scrisori. De fapt, mâzgaliturile pe care le-a 



facut nici nu se pot numi scris. Acum, mai am aici §i ni§te scrisori de la...
Batrânul domn zise:Daca e§ti bun, lass-ma sa-ti explic. Nimeni nu-mi intelege scrisul, in 
afara de fratele meu, a§a ca el copiaza ceea ce scriu. Scrisul lui il aveti acolo, nu pe al meu.

Ei, ca sa vezi cum stau lucrurile! zise avocatul. Am §i câteva scrisori de-ale lui William, 
a§a ca, daca-l convingi sa ne scrie aici un rând, am putea sa...

Nu poate sa scrie cu mâna stânga, raspunse batrânul. Daca ar fi putut sa-§i foloseasca 
mâna  dreapta,  ati  fi  vazut  ca  el  a  scris  §i  scrisorile  lui,  §i  pe  ale  mele.  Uitati-va  la 
amândoua, va rog, o sa vedeti ca sunt scrise de aceea§i mâna.
Avocatul le cerceta §i zise:

Cred ca a§a e,  §i daca nu e, atunci, oricum, exists o mare asemanare, pe care n-am 
observat-o pâns acum. Ei, ca sa vezi! Si eu credeam ca suntem pe punctul de a rezolva toata 
tara§enia, dar vad ca m-am cam in§elat. Oricum, un lucru l-am dovedit, §i anume acela ca 
a§tia doi (§i aici arata spre rege §i duce) nu sunt nici unul, nici altul din familia Wilks.
Si ce credeti voi? Catârului  aluia batrân nici prin cap nu-i trecea sa se dea batut, in niciun 

caz! Zicea ca testul n-a fost corect  §i  ca fratele lui era un mare  §ugubat §i  nici macar nu 
incercase sa scrie ceva. Era convins ca William avea sa-i joace o farsa in genul asta de cum l-a 
vazut punând condeiul pe hârtie.  Si a§a tot flecarea §i palavragea, pâns când ajunsese §i el sa 
creada ce spunea. Batrânul domn il intrerupse, zicând:

M-am gândit eu la ceva. Se afla cineva aici din cei care au ajutat la punerea in mormânt a 
fra..., adica a raposatului Peter Wilks?

Da, vorbi cineva, eu §i Ab Turner am facut asta. Suntem amândoi 
aici. Apoi batrânul se intoarse spre rege §i zise:

Poate ca domnul imi poate lamuri ce avea raposatul tatuat pe piept.
Afurisit sa fiu daca regele n-a trebuit repede sa se prinda de ceva, ca sa nu cads din picioare, 

ca un tarm care se prabu§e§te dupa ce e ros de ape – a§a de brusca a fost lovitura, fiind una dintre 
acelea care, nea§teptându-te la ea, te putea face sa te pierzi cu firea. De unde era sa §tie regele ce era 
tatuat pe pieptul barbatului? S-a albit la fats, n-avea ce face,  §i ramasese neclintit, in timp ce toti se 
aplecasera in fats, holbându-se la el. Mi-am zis in sinea mea ca acum nu mai avea ce face, trebuia sa 
spuna tot adevarul. Pai, §i ce credeti, ca l-a spus? Nu v-ar veni sa credeti, dar sa §titi ca n-a 
facut a§a! Socotesc ca se gândea s-o tins tot a§a, pând ce avea sa-i oboseasca de tot pe oamenii 
Aia, a§a incât sa se duca fiecare pe la casa lui §i sa rareasca rândurile, iar el §i ducele sa scape de 
acolo §i sa fuga. Oricum, statea acolo, a inceput sa zâmbeasca §i zise:

Hmm! Stra§nica intrebare, nu-i a§a? Da, domnule, pot sa-ti spun clar ce avea tatuat pe 
piept: era doar o sageata albastra, mica §i subtire, asta era, iar daca nu te uitai cu atentie, 
puteai nici sa n-o observi. Si acum ce mai zici, ai?
N-am vazut in viata mea pe cineva scapând a§a, cu obrazul curat, ca batrânul asta neru§inat. 

Batrânul cel nou se intoarse vioi catre Ab Turner §i tovara§ul lui, cu ochii scânteind, convins ca 
de data asta il prinsese pe rege, §i zise:

IatA, ati auzit raspunsul lui! AO vazut oare un asemenea semn pe pieptul lui Peter 
Wilks? Amândoi raspunsera deodata:

N-am vazut semnul asta.
Bine! zise batrânul. Acum, ceea ce ati vazut pe pieptul lui ar fi putut sa fie un mic P cam

§tres, un B (asta fiind o initiala la care a renuntat pe când era tânar) §i un W, cu liniute intre ele, 
adica: P-B-W? zise, notând pe o hârtie. Spuneti, nu asta ati vazut?

Din nou, au raspuns amândoi deodata:
Nu, n-am vazut. N-am vazut niciun semn, de niciun fel. 

Toti ramasesera acum cu gurile cascate §i incepura sa 
strige:

Sunt cu totii ni§te §arlatani! Sa-i invatam noi minte! Haideti sa-i inecam! Sa-i târâm 
pe

drumuri! §i toti strigau deodata, de nu mai auzeai nimic altceva. Avocatul sari apoi pe o masa §i 



Opă, zicând:
D o m n i lo r !  Do m n i lo r !  Un  c uv â n t ,  vă r og ,  un  s i ng u r  cu v ân t ,  da că v r eţ i !  M a i  e 
o  c a l e :  să m e rg e m  să de z g r opăm  c a d av r u l  ş i  să v ed e m !  A s t a  i - a  co nv i n s  pe 
l o c .

Uraaa! zbierau intr-un glas  şi au  şi pornit la drum, dar avocatul  şi doctorul au strigat in 
urma lor:

Staţi aşa, staţi aşa! Luaţi-i şi pe bărbaţii ăştia patru şi pe băiat cu voi!
Aşa vom face! au strigat toţi. Iar dacă nu găsim semnele alea, o să linşăm toată trupa!
Acum vă spun sincer că-mi era straşnic de frică. Dar n-aveam cum scăpa. Ne-au inhăţat pe 

toţi  şi am mărşăluit direct spre cimitir, care era la vreo milă jumătate in josul râului, in timp ce 
aveam oraşul la picioare. Făceam o larmă ingrozitoare şi de-abia era ora nouă seara.

Trecând pe lângă casa noastră, imi doream să n-o fi trimis-o pe Mary Jane in afara oraşului, pentru 
că acum, dacă i-aş fi făcut cu ochiul, ar fi sărit să mă salveze, dându-i de gol pe pungaşii noştri.

Am  mers  in  josul  drumului  de  lângă  fluviu,  inaintând  ca  turbaţi.  Şi,  ca  să  fie  şi  mai 
infricoşător,  cerul incepea să  se innoreze  şi  câte un fulger scânteia ici  şi  colo, in timp ce vântul 
tremura printre frunze. Acesta era cel mai groaznic şi mai periculos necaz pe care-l avusesem, incât abia 
mă mai mişcam de frică. Totul mersese atât de diferit de cum imi inchipuisem eu! În loc să stau 
liniştit  şi să urmăresc oricât aş fi vrut toată „distracţia”, iar Mary Jane să-mi fie alături să mă 
salveze şi să mă elibereze la momentul potrivit, uite că acum nimic nu mai stătea intre mine şi o 
moarte bruscă – nimic in afară de nişte tatuaje. Dacă nu aveau să le găsească...

Nici măcar nu suportam să mă gândesc la asta.  Şi totuşi, nu reuşeam să mă gândesc la 
nimic altceva. Se făcea tot mai intuneric şi-ar fi mers numai bine, dar uriaşul ăla, Hines, mă ţinea 
strâns de incheietura mâinii – ar fi fost ca şi cum cineva ar fi vrut să scape din strânsoarea lui Goliat. 
Mă trăgea după el şi era tare agitat. Trebuia să alerg ca să ţin pasul cu el.

Când am ajuns, am intrat cu toţii in cimitir, imprăştiindu-ne in toate părţile ca o inundaţie. 
Ajunşi in faţa mormântului, şi-au dat seama că aveau de o sută de ori mai multe lopeţi decât ar fi 
avut nevoie, dar nimeni nu se gândise să aducă vreun felinar. Chiar  şi aşa, s-au pus pe săpat, la 
lumina fulgerului,  trimiţând un om la cea  mai  apropiată  casă,  care era la  o milă  distanţă,  să 
imprumute un felinar.

Au tot săpat,  până  când se intunecase de tot  şi  incepuse să şi  plouă,  iar  vântul bătea ca 
nebunul incoace şi-ncolo. Fulgerul se arăta cu o vioiciune tot mai mare, după care auzeam tunetul 
bubuind. Chiar şi aşa, oamenii ăia păreau că nici nu observă, atât erau de concentraţi la ce făceau. 
O clipă puteai să vezi faţa fiecăruia din mulţimea aceea, vedeai toate lucrurile şi lopeţile pline de 
noroi, răscolind pământul de pe mormânt, iar in clipa următoare intunericul ştergea intreaga imagine 
şi nu mai vedeai nimic inaintea ochilor.

Într-un sfârşit,  au scos coşciugul  şi-au inceput  să  scoată şuruburile  de  la  capac.  Toţi  se 
inghesuiau, se impingeau şi işi făceau loc cu coatele ca să vadă cât mai bine ce se intâmpla. Nu mai 
văzusem in viaţa mea ceva aşa groaznic, mai ales că era şi intuneric. Hines mă strânsese aşa tare 
de incheietură, tot trăgându-mă şi smucindu-mă, că acum mă durea foarte tare şi cred sincer că 
şi uitase că mai eram şi eu pe lumea asta, atât era de agitat şi nerăbdător.

Deodată, deasupra noastră se stârni un potop de fulgere albe şi cineva strigă:
Pe toţi sfinţii! Uitaţi sacul cu aurul la pieptul lui!
Hines lăsă să-i scape o exclamaţie, la fel ca toţi ceilalţi,  şi mi-a dat drumul la incheietură, 

dând năvală prin valul de oameni, ca să apuce să vadă mai de aproape. Şi, Doamne, cum am mai 
zbughit-o, fugind cât mă ţineau picioarele prin intuneric!

Eram singur pe drum şi zburam de-a dreptul – adică eram numai eu, intunericul adânc şi câte 
un fulger, ici  şi colo, zgomotul ploii căzând pe pământ, vuietul vântului  şi bubuitul tunetului, care 
parcă rupea cerul in două. Mie nici că-mi păsa, am alergat de-a curmezişul câmpiei, numai să scap 
odată de acolo!

Când am ajuns in oraş, am văzut că nu mai era nimeni afară, in furtună, aşa că n-avea rost s-o 
iau pe străduţe lăturalnice. Am luat-o pe drumul principal, iar când am ajuns in dreptul casei noastre m-
am oprit să mă uit: nu era nicio lumină, casa toată zăcea in intuneric. Asta m-a făcut să mă simt,



din nu  ştiu ce motiv, trist  şi dezamăgit. Dar apoi, tocmai,,când voiam s-o iau iar la goană, am 
văzut o lumină pâlpâind la fereastra domnişoarei Mary Jane! Imi creştea inima de bucurie, gata-
gata să pleznească. În aceeaşi clipă, am lăsat casa in urmă, in intuneric, şi niciodată in viaţa 
asta n-aveam s-o mai am in faţa mea. Era cea mai straşnică fată pe care o intâlnisem şi avea cea 
mai mare indrăzneală!

De indată ce eram destul de departe de oraş ca să mai fiu in vreo primejdie, am inceput să 
caut in jur o barcă de imprumutat. La primul fulger care a brăzdat cerul, am văzut una care nu era 
legată cu lanţ. Am inşfăcat-o şi-am inceput să vâslesc. Era o luntre care nu fusese legată decât cu 
o frânghie. Pluta noastră era legată departe, in larg, in mijlocul fluviului, dar n-am pierdut nicio 
clipă. Când, intr-un final, am ajuns la plută, eram atât de sfârşit, că m-aş fi intins acolo să-mi dau 
duhul sau să-mi trag răsuflarea, dacă-mi puteam permite aşa ceva. Dar n-aveam timp de asta. Cum 
am călcat la bord, am strigat:

Scularea, Jim, şi dezleag-o! Slavă Domnului, am scăpat de ei!
Jim se ridicase şi venea spre mine cu braţele deschise, atât era de bucuros! Dar, când l-am văzut in 

lumina fulgerului, inima stătea să-mi sară din piept şi m-am dat un pas inapoi, căzând in apă. Uitasem 
cu desăvârşire că inchipuia, in acelaşi timp, pe regele Lear şi un arab inecat, şi mai-mai că era să-mi 
dau cea mai de pe urmă suflare. Jim m-a pescuit şi voia să mă imbrăţişeze, să mă mângâie şi 
alte de-astea, de bucurie că m-am intors şi că, pe deasupra, mai scăpasem şi de rege şi de duce. L-am 
oprit, zicând:

Nu acum, las-o pe mâine dimineaţă, acum nu e timp! Taie frânghia şi las-o să 
plutească! În două secunde, deja pornisem, plutind pe apă şi tare ne simţeam bine să fim 

iar liberi şi singuri pe marele fluviu, fără să ne mai deranjeze careva. Nu mă puteam 
abţine, aşa că am sărit de vreo două ori in sus, pocnind din călcâie de bucurie, dar la a 

treia săritură am auzit un sunet pe care-l cunoşteam foarte bine. Mi-am ţinut respiraţia, am 
ascultat şi am aşteptat. Apoi, la primul fulger care a trecut pe deasupra apei, i-am văzut 

venind! Vâsleau de zor şi barca parcă zbura cu ei cu tot! Erau regele şi ducele.
Am căzut moleşit pe podeaua plutei, deprimat, resemnându-mă. Atât mai puteam face, ca să 

nu izbucnesc in lacrimi.


