
\Tilliam Faulkner

Pogo arl-te, Moise

Thaduce+e din limba englezi

de Mircea Ivinescu

A.t_t
xilt



CUPRINS

Afost . .........7
Foculgivatra .........53
Pantaloneinnegru ..207
BitrAnii .... . 247

Ursul. .......285
Pogoari-te,Moise. ..511



r A FOST

1

trsaac McCaslin, ,,Unchiul Ike", trecut de

gaptezeci de ani gi mai aproape de optzeci de-

cAt ar mai fi vrut vreodatl si recunoasci,
vi ! t.

acum viduv gi unchiul a ju.rnitate de district
gi tati al nirnlnui

istoria asta nu a fost ceva la care el sI ff luat
parte sau micar pe care si o fi vizut cu ochii
lui, ci doar v[rul siu mai rnare, McCaslin
Edmonds, nepotul surorii tatilui lui Isaac, aga-

dar rudi cu ei din partea femeiascl, dar cu toa-

te acestea mogtenitorul Ei cel care la vr.emea lui
avea sl lase mogtenire ceea ee unii crezuseri de

pe atunci gi unii incl mai credeau ci ar fi trebu-

it si fie bunul lui Isaac, tntrucAt al lui,era nu-

mele pe care fusese urecut tidul de proprietate

al pirnAntului din hrisovul de curnpirare de la

indieni gi pe care unii din descendengii sclavi-

lor tatilui siu il maipurtau gi acumprinpartea
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locuiui. insl lsaac nu era unul dintre acegtia:

de acum viduv de doulzeci de ani, toati viaEa

lui nu detinuse decAt cu un singur obiect mai
mult decAt cee a ce ar fi purut purta pe el, in bu-

zunarele si in mAinile lui deodati, 9i acesta era

patul lui de fier, ingust, 9i salteaua subgiati, pI-
tatl, pe care le folosea cAnd innopta in pldure,
la vAnitoare de ciprioare gi ursi sau la pescuit
sau doar asa, pentru ci iubeapidurea; care nu
a\,trsese nici o proprietate a lui 9i nici nu dorise

vreodati si aibl, inrrucAt plmAntul nu era al

unui singur om, ci al tuturor oamenilor, asa

cum erau lumina 9i aerul si vremea schimbi-
toare ; care trlia mai departe in coliba slrici-
cioasi de lemn dinJefferson pe care tatil sogiei

sale le-o diduse cAnd se luaseri si pe care sogia

lui i-o lisase prin testament cAnd murise 9i pe

care el se prefhcuse ci o primeqte, consimte si o

primeasci., aga, ca si-i facl ei pe plac, ca si-i fie
ei mai usor si se duci, dar care nu era a lui, cu

testament sau frrl, cu ultimele doringe auten-

tificate sau nu, ca proprierate dati in folosingi
sau fhrl drept de instriinare sau ce-o mai fi
fost, el insugi st5.pXnind-o acum doar pentru
sora nevestei sale gi copiii acestei surori, care

locuiserl acolo cu el de la moartea sogiei sale,

socotindu-se el insusi bine-venit si srea intr-o
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singuri camer5., aga cum {hcuse si pe vremea

so,tiei sale sau ealavremea ei sau cumnata gi co-

piii pe tot timpul lui gi dupl aceea

nu ceva la care el si fi luat parte sau de care

mlcar si-gi fi adus aminte decit din auzite,

ascultAndu-I, aga cum ajunsese pAni la el prin
gi de la virul siu McCaslin, nlscut in 1850 gi

cu gaisprezece ani mai mare decAt el 9i deci,

propriul siu tati fiind de aproape qaptezeci

de ani atunci cind Isaac, copilul lui unic, se

niscuse, fiindu-i mai degrabi frate decAt vlr
gi mai degrabi tati decit unul sau altul, ve-

nind de demult, din timpul strlvechi, din
vremurile de demult

2

Cind el gi Unchiul Buck alergaser5. indi-
rit acasi dupi ce aflaserl ci Turl al lui Tomey

fugise iarigi, il auziser[ pe Unchiul Buddy in-
jurAnd qi urlAnd in bucitlrie, pe urml vulpea

. w l. I w v . .

sr calnu leslsera dln bucatarle sl o tarasera

prin hol in camera cAinilor gi-i ruziseri aler-

gind prin camera cAinilor inspre camera lui

9i a Unchiului Buck, pe urmi-i vizuseri stri-
betand iarlgi holul inspre camera Unchiului
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Buddy si-i auziseri gonind prin camera
Unchiului Buddy gi iar in bucitirie 9i de

data asta ri fi zis ci se dlrAmase rot hornul
de la bucltirie gi Unchiul Buddy rigea cum
urli sirena vaporului si de data asta vulpe a si

cAinii gi cinci sau gase surcele de foc gAgniserl

cu togii deodati din buciririe 9i cu Unchiul
Buddy la mijloc pocnind in tot ce vedea cu

ochii cu alti surcea mai mare. Fusese o cursl
splendidi.

Cind el gi cu Unchiul Buck alergaseri in
cb.mera lor ca si ia cravata Unchiului Buck,

vuipea se cigirase in spatele ceasului de pe

consola ciminului. Unchiul Buck scosese cra-

vata din sertar 9i-i gonise pe cAini cu piciorul
gi ridicase vulpea de ceafb gi-o impinsese la loc
ln lada de sub pat si se duseseri la bucltlrie,
unde Unchiul Buddyculegeamicul dejun din
cenuga risipiti peste tot si gtergea lucrurile de

cenusi cu gorgul. ,,Ce dracu'v-ati apucat si fa-

cegi", spunea, ,,c-ati dat drumu' la vulpea aia

blestemati cu cAini cu tot pe-aici prin casi?"

,,Lasi dracului vulpea", spuse Unchiul
Buck. ,,Turl al lui Tomey iar a-nrins-o. Di-ne
ceva si mAncim repede, mie 9i lui Cass. S-ar

pucea si mai apucim s5. punem mAna pe el

inainte s-ajungi acoloj'
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Pentru ci ei gtiau exact unde o-ntinsese

Tirrl al lui Tomey; intr-acolo se ducea de fieca-

re datl cAnd reugea si scape, ceea ce se intAm-

pla cam de doul ori pe an. O lua spre locul

domnului Hubert Beauchamp, chiar la hota-

rul cu districtul de-ahturi, locul ciruia sora

domnului Hubert, Miss Sophonsiba (domnul

Hubert era gi el holtei, ca 9i Unchiul Buck 9i

Unchiul Buddy), rot mai incerca si-i facl pe

oameni sI-i spunil7arwick, dupl numele do-

meniului din Anglia al clrui adevirat lord cu

ritlu zicea ci era probabil domnul Hubert,
doar ci el n-avea destull mAndrie, ca sI nu mai

vorbim de energie, si-gi dea osteneala si-gi

faci recunoscute drepturile cuvenite. Turl al

lui Tomey o-ntindea lntr-acolo ca si dea tAr-

coale fetei domnului Hubert, Tennie, pAnl
cind venea cAte cineva 9i punea mAna pe el.

Nu puteau siJ gini pe lAngi casi cumplrAn-

du-i-o pe Tennie de Ia domnul Hubert, pen-

rru cI Unchiul Buck zicea ci el gi Unchiul
Buddy aveau deja atAt de mulgi negri cI
de-abia mai puteau si se migte pe pimAnturile
lor printre ei 9i nu puteau sIJ vindi pe Tirrl aI

lui Tomeylu domnul Hubert pentru ci dom-

nul Hubert zicea c5. el nu numai ci nu l-ar ff
cumplrat pe Turl al lui Tomey, dar nici micar
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n-ar fi vrut si o vadi pe corcirura aia blestema-
ti de alb pe jumitate McCaslin pe plminrul
lui, nici micar daci i s-ar fi dar gratis, ca dar,
nici mi.car dacl Unchiul Buck 9i Unchiul
Buddy ar fi plltit casa si masa penrru el. $i
dacl nu se ducea nimeni sl-l ia pe loc inapoi
pe Tirrl al lui Tomey, arunci domnul Hubert
avea sI-l aducL indirit el insusi 9i avea s-o adu-
cI si pe Miss Sophonsiba 9i urmau si stea la ei
o slptimAni sau mai mult, Miss Sophonsiba
insralAndu-se in camera Unchiului Buddy
gi Unchiul Buddy plecAnd arunci de-acasi,
si doarml in vreuna din colibeie din locul

t -. v t. .unoe tralsera odlnroari negrii, pe yremea

stri-suibunicului lui, panl cAnd sui-sribu-
nicul lui murise 9i Unchiul Buck gi Unchiul
Buddy ii mutaseri pe rogi negrii in casa cea

mare p€ care sffI-stribunicul lui nu ayusese
yreme s-o termine, gi nici micar nu mai fhcea

de mXncare cAti vreme erau ei acolo si nici
micar nu se mai intorcea acasl decit ca si stea

pe veranda din faEI dupi masa de seari, sritea
acolo, pe intuneric, intre domnul Hubert si
Unchiul Buck p6.ni cXnd pdnl gi domnul
Hubert se lisa plgubas si mai spunl cAte cape-
te de negri si acri de pimXnt mai avea inci sI
adauge la ce-avea si-i dea lui Miss Sophonsiba
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cAnd avea si se mirite gi se ducea la culcare. $i
intr-un miez de noapte, vara trecutl, Unchiul
Buddy s-a nimerit din intimplare sl fie treaz

;i l-a auzit pe domnul Hubert plecind cu ma-

gina gi, pAni cAnd i-atrezit gi-au sculat-o 9i pe

Miss Sophonsiba;i-au imbricat-o gi-au pus

atelajul la trlsurl si l-au ajuns pe domnul
Hubert, se flcuse aproape ziui. Aga ci intot-
deauna el gi cu Unchiul Buck se duceau si-l ia

pe Tirrl al lui Tomey inapoi, pentru ci Unchiul

Buddy nu se ducea niciodati niciieri, nici
mlcar pAni in orag gi nici micar ca si-l aduci

indlrit pe Turl al lui Tomey de la domnul

Hubert, cu toate ci qtiau togi cI Unchiul
Buddy ar fi putut si rigte dezeceori mai mult
decAt ar ft indrlznit Unchiul Buck.

Micul dejun gi l-au mAncat repede de tot.

Unchiul Buck gi-a pus cravata in vreme ce

alergau citre garc si prindi caii. Singurele digi

cind purta cravatl. era cXnd cu Turl al lui
Tomey 9i nici mlcar nu gi-o mai scosese din
sertar din noaptea aceea, vara trecuti, cAnd

Unchiul Buddy ii trezise pe intuneric gi le spu-

sese ,,Sculagi-vl gi dagi-vi naibii jos din pat
repede". Unchiul Buddy nici n-ayea defel cra-

laci. Unchiul Buck zicea cd Unchiul Buddy

nu si-ar fi luat riscul ista nici chiar intr-un loc
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ca acela unde gedeau ei, unde, fir-ar si fie,
doamnele erau atit de rare, slavi cerului cI un
blrbat putea si cilireasc[ zile intregi drept
inainte, cAt vedea cu ochii, firl si rebuiasci si
se ascundi micar de vreuna. Bunica lui (era

sora Unchiului Buck gi a Unchiului Buddy; ea

il crescuse dupl moartea maicl-sii. De la ea i;i
avea numele de botez: McCaslin, Carothers
McCaslin Edmonds) spusese ci Unchiul Buck

9i Unchiul Buddy foloseau amAndoi crayara

aia doar ca sI-i provoace pe ceilalgi si spunl ci
seamlni ca nigte gemeni, penrru ci pAni gi

acuma, la gaizeci de ani, erau gata si sari la bi-
taie la oricine ar fi pretins ci nu poate sl-i deo-
sebeascl unul de altul; la care tatll siu
rispunsese ci orice om care jucase o datl po-
cher cu Unchiul Buddy nu l-ar mai confunda
niciodati cu Unchiul Buck sau cu oricine
altcineva.

Jonas pusese saua pe doi cai si stLtea acolo
sl-i agtepte. Unchiul Buck nu se urca pe cal ca

unul de saizecide ani, era zveltsi agil ca o pisi
ci, cu capul rotund, plrul alb, tuns scurt, cu
ochii aspri, mici gi cenuqii gi falca nerasi., cu
gepi incirungid, cu piciorul in scarL, gi calul
care o si luase din loc, pornind deja in trap
prin poarca deschisi cand Unchiul Buck abia
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apucase si se ageze in 9a. Se ciglrase 9i el pe po-

neiul cel scund, inainte caJonas sI fi apucat

si-l salte, indemnind poneiul cu cilcAiele la

trap qeapln, mirunt, iegind pe poarti dupi

Unchiul Buck, cAnd Unchiul Buddy (nici

nu-l bigase in seam[) ieqi dintre canaturile

porgii;i-i apucl friul. ,,Fii cu ochii pe el", spu-

se Unchiul Buddy. ,,Fii atent la Theophilus.

in momentul cAnd incepe s-o ia razna, mAi

calul cu toatdviteza inapoi aici 9i mi iei pe

mine. Auzi ce-ti sPun?"

,,Da, domnule", spuse el.,,Di-mi drumul

acum. Ci nu-l mai prind nici pe Unchiul

Buck, darlmite pe Turl al lui Tomeyl'

Unchiul Buck era cllare Pe John cel

Negru, pentru cL, dac|ar fi apucat sl-l vadi

pe Turl al lui Tomey Ia cel Pugin un kiiome-

tru gi jumitate de Poarta domnului Hubert,

John cel Negru l-ar fi ajuns in doul minute'

Asa ci, atunci cind iegir1 pe clrarea cea lun-

gi, cam Ia vreo cinci kilometri de domnul

Hubert, sigur ci Turl al lui Tomey era acolo,

pe catArulJack, cam la un kilomeuu qi jumi-

tate in faga lor. Unchiul Buck igi zvAcnise

bragul in afar[ gi indlrit, trigAnd de friu,
chircindu-se pe calul lui uriag, cu capul lui

mic gi rotund gi cu gAtul noduros impins


