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Om de litere ºi nuvelist american, este re -
numit mai ales pentru studiul pasionat al socie -
tãþii ºi crearea ne muritorului Huck Finn.

Numele adevãrat al lui MARK TWAIN

este Samuel Langhorne Clemens ºi s-a nãscut
în Missouri la 30 noiembrie 1835. Familia lui s-a
stabilit în Hannibal, un orãºel de pe Mississippi,
unde a trãit pânã a împlinit vârsta de optsprezece
ani. Dupã moartea tatãlui sãu, în 1847, a aban-
donat ºcoala, pentru a deveni ucenic tipograf la

„Missouri Courier“. Din 1853 a cãlãtorit foarte mult, în calitate de ajutor de ti-
pograf, în est ºi în vestul mijlociu, dar a renunþat în 1857, preferând sã devinã
pilot de vapor dupã o cãlãtorie în josul fluviului Mississippi. Dupã optsprezece
luni de ucenicie a devenit pilot autorizat, o meserie pe care a iubit-o „mai mult
decât orice a încercat dupã aceea“. Timpul petrecut pe fluviu s-a dovedit a fi o
sursã bogatã de inspiraþie pentru scrierile sale de mai târziu, fiindcã a întânit, cât
a stat acolo, „diversele faþete ale naturii umane din ficþiune, biografie sau istorie.“
Izbucnirea rãzboiului civil, în 1861, a pus capãt traficului pe râu, iar Clemens a
continuat sã-ºi petreacã timpul ca voluntar în armatã, cãutãtor de aur în Nevada,
prospector de cherestea ºi jurnalist, înainte de a-ºi începe cariera literarã. A adop-
tat, prima datã în 1863, pseudonimul „Mark Twain“ (termen naval însemnând
doi stânjeni), pentru a semna o scrisoare comicã de cãlãtorie. Prima sa mare
carte, „The Innocents Abroad“, inspiratã de cãlãtoriile sale în Europa ºi în Þara
Sfântã, a apãrut în 1869. În 1870 s-a cãsãtorit cu Olivia Langdon ºi în anul ur-
mãtor s-a stabilit în Connecticut, unde a locuit ºaptesprezece ani ca scriitor
cunoscut ºi de succes. În aceastã perioadã a scris multe dintre cãrþile sale cele
mai frumoase: „Sub cerul liber“, „Aventurile lui Tom Sawyer“, „Viaþa pe Mississippi“
ºi opera sa capitalã, „Aventurile lui Huckleberry Finn“. ªi-a îmbinat scrierile cu
o bunã parte din cãlãtoriile sale ºi câteva dintre cele mai comice opere ale sale
pot fi regãsite printre însemnãrile din cãlãtorii. O perioadã lungã a fost partener
la o editurã, dar o investiþie considerabilã ºi o tiparniþã cu defecte l-au dus la fa -
liment în 1894. Pentru a încerca sã-ºi revinã din punct de vedere financiar, a por-
nit într-un tur de lecturã prin lumea întreagã, dar când se afla în strãinãtate, fiica
lui iubitã, Suzy, a murit. Scrierile sale ulterioare reflectã aceste suferinþe cu ironie
sporitã ºi amãrãciune. A rãmas o figurã celebrã pânã la moartea sa, pe 21 aprilie
1910, ºi a fost remarcat atât prin costumul sãu alb obiºnuit ºi chica de pãr alb,
cât ºi prin opiniile sale intransigente împotriva injustiþiei ºi a imperialismului.
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Faimoasa broascã sãltãreaþã        
din Þinutul Calaveras

otrivit solicitãrii unui amic de-al meu, care
mi-a scris din Est, am fãcut apel la amabilul
ºi guralivul Simon Wheeler ºi l-am întrebat
despre prietenul prietenului meu, Leonidas
W. Smiley (dupã cum mi-a ce rut), astfel cã

ataºez la acest document rezultatul eforturilor mele. Am
bãnuiala cã Leonidas W. Smiley este un mit, cã prietenul
meu nu a cunoscut niciodatã un asemenea personaj ºi cã
el doar a presupus cã, dacã îl voi întreba pe bãtrânul
Wheeler despre aceastã persoanã, acest lucru îi va aminti
de infamul Jim Smiley ºi se va apuca ºi mã va plictisi de
moarte cu vreo amintire teribilã despre el, pe cât de lungã
ºi de obositoare pe atât de inutilã mie. Dacã asta i-a fost
intenþia, i-a reuºit cu siguranþã.

L-am gãsit pe Simon Wheeler moþãind confortabil
lângã soba vechii ºi dãrãpãnatei taverne din vechea
aºezare minierã Angel’s ºi am observat cã era gras ºi
chel, iar chipul lui liniºtit exprima simplitate ºi o blân-
deþe cuceritoare. S-a ridicat ºi m-a salutat. I-am spus cã
un prieten de-al meu m-a însãrcinat sã mã interesez de-
spre de un tovarãº drag lui din copilãrie, care se nu-
meºte Leonidas W. Smiley, reverendul1 Leonidas W.

1 Titlu dat pastorilor anglicani.

P



Smiley, un tânãr pastor2 al Evangheliei, despre care auzise
cã a locuit, la un moment dat, în aºezarea Angel’s. Am
adãugat cã, dacã domnul Wheeler mi-ar putea spune ceva
despre acest Leonidas W. Smiley, i-aº rãmâne îndatorat.

Simon Wheeler m-a invitat sã mã aºez într-un colþ,
m-a blocat acolo cu scaunul lui, iar apoi a început a de-
pãna povestea monotonã care urmeazã dupã acest para-
graf. În tot acest timp nu a zâmbit niciodatã, nu s-a
încruntat niciodatã, nu ºi-a schimbat niciodatã tonul
vocii, pe care ºi-a acordat-o la o notã domoalã încã de la
prima propoziþie, ºi nu a lãsat sã se vadã nici ce-a mai
micã urmã de entuziasm. Dar, în ciuda povestirii fãrã de
sfârºit, bãtrânul avea un filon de seriozitate ºi o sinceri-
tate impresionante, care mi-au arãtat clar cã, departe de
a realiza cã e ceva ridicol ºi haios în povestirea lui, el o
considera o chestiune foarte importantã ºi îi admira pe
cei doi eroi ai ei, oameni care excelau cu genialitate în
iscusinþã. Pentru mine, spectacolul unui om plutind
liniºtit în derivã de-a lungul unei asemenea nãscociri
stranii, fãrã ca el sã îzbucneascã în hohote de râs, era ab-
surd. Dupã cum am zis la început, i-am cerut sã-mi
spunã ce ºtie despre reverendul Leonidas W. Smiley, iar
el mi-a rãspuns dupã cum urmeazã. L-am lãsat în voia lui
ºi nu l-am întrerupt niciodatã:

Odatã, era pe aici un tip care se numea Jim Smiley,
în iarna lui ’49 sau poate în primãvara lui ’50, nu-mi a -
mintesc exact, deºi ce mã face sã cred cã era una sau
cealaltã e pentru cã îmi amintesc bine – prima oarã când
a venit aici canalul cel mare nu era terminat. Dar oricum,
era omul cel mai ciudat pe care l-am vãzut vreodatã pe
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2 Preot protestant.



aici, paria întotdeauna pe orice se ivea, asta dacã gãsea
pe cineva care sã parieze contra lui, ºi dacã nu, îºi
schimba opþiunea. Oricum îi convenea celuilalt, îi con-
venea ºi lui, orice, numai sã poatã face pariul, ºi astfel
era mulþumit. ªi avea un noroc chior, era neobiºnuit de
norocos, câºtiga aproape de fiecare datã. 

Era întotdeauna gata ºi în cãutare de ocazii pentru a
paria; nu exista un singur lucru despre care sã se aducã
vorba fãrã ca acest tip sã nu se ofere sã parieze pe el, ºi
te invita sã-þi alegi ce parte îþi plãcea, dupã cum þi-am
spus. Dacã era o cursã de cai, îl vedeai aprins la faþã de
bucurie, sau lefter la sfârºitul ei; dacã avea loc o luptã de
câini, paria pe ea; dacã era o luptã de pisici, paria pe ea;
dacã era o luptã de gãini, paria pe ea. Doamne! dacã
douã pãsãri stãteau pe un gard, punea pariu cu tine care
dintre ele îºi lua prima zborul, dacã avea loc o adunare
a locuitorilor aºezãrii, el participa la fiecare, ca sã parieze
pe Parson Walker, pe care îl considera cel mai bun vor-
bitor de acolo, ºi aºa ºi era, ºi era ºi un om bun. 

Dacã vedea un gândac deplasându-se undeva, paria
pe cât de mult timp îi trebuia ca sã ajungã acolo unde se
ducea, iar dacã îi acceptai pariul, se þinea dupã gândacul
acela pânã în Mexic. O grãmadã de oameni de pe aici l-au
cunoscut pe acest Smiley ºi pot sã-þi povesteascã despre
el. Vai! tipul ãsta trãznit paria pe orice, pentru el nu
conta. Odatã soþia lui Walker a fost foarte bolnavã, o pe-
rioadã îndelungatã, ºi se pãrea cã nu se va mai însãnãtoºi
niciodatã; dar într-o dimineaþã a venit Smiley ºi a întrebat
cum se simte, Walker i-a rãspuns cã era mai bine, slavã
Domnului, pentru mila lui nesfârºitã! ªi a mai spus cã,
cu binecuvântarea Providenþei, se va însãnãtoºi complet,
iar Smiley îi spuse fãrã sã gândeascã:
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– Ei bine, pun la bãtaie doi dolari jumate cã asta nu
se va întâmpla.

Acest Smiley avea o iapã, cãreia bãieþii îi spuneau
„mârþoaga de un sfert de orã“, dar asta numai ca sã-ºi
râdã de ea, ºtii tu, pentru cã, bineînþeles, era mult mai
iute, iar el obiºnuia sã câºtige bani cu iapa asta, deºi era
înceatã ºi mai tot timpul avea astmã, sau rãpciugã, sau
tuberculozã, sau ceva de genul ãsta. Obiºnuiau sã-i lase
un avans de douã-trei sute de iarzi3, iar apoi o întreceau
pe drum, dar întotdeauna, pe la sfârºitul traseului, iepei
îi venea amocul, o apuca parcã disperarea ºi începea sã
zburde crãcãnatã cu picioarele câteodatã prin aer ºi câ-
teodatã într-o parte, printre garduri, ºi ridica un praf, ºi
fãcea un zgomot cu tusea ºi strãnutul ei, ºi gâfâia, dar în-
totdeauna trecea linia de sosire cam la distanþã de un gât
înaintea celuilalt cal, din câte ne dãdeam noi seama.

ªi mai avea un pui de buldog, dacã-l vedeai nu dãdeai
doi bani pe el, tot timpul lenevea, era mereu prost dispus
ºi aºtepta ocazia sã fure câte ceva. Dar imediat ce se
paria pe el, devenea un alt câine; falca îi ieºea în evidenþã
ca prora4 unui vapor cu aburi ºi i se iveau dinþii, strãlu-
cind sãlbatic ca niºte furnale. Un alt câine îl putea înhãþa,
smotoci, muºca ºi arunca de douã-trei ori peste umãrul
sãu, dar Andrew Jackson5, cãci aºa se numea cãþeluºul,
Andrew Jackson nu lãsa sã se întrevadã cã era mulþumit
ºi cã nici nu se aºteptase la altceva, iar pariurile se
dublau ºi se tot dublau împotriva lui, mereu, încontinuu,
pânã ce publicul nu mai avea bani; ºi atunci, dintr-odatã,
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3 Unitate de mãsurã pentru lungime egalã cu 0,91 m.
4 Partea din faþã a unei nave.
5 Ce de-al ºaptelea preºedinte al Statelor Unite ale Americii.



îl înºfãca pe celãlalt câine fix de încheietura piciorului
din spate ºi rãmânea aºa neclintit, nu-l mesteca, înþelegi
tu, doar îl þinea aºa, pânã ce lumea, dupã o vreme, se
dãdea bãtutã. 

Smiley a ieºit mereu învingãtor cu cãþelul acela pânã
când s-a încurcat cu un câine ce nu avea labele din spate,
îi fuseserã tãiate cu fierãstrãul, ºi dupã un timp, când toþi
banii se terminaserã, iar el a sãrit sã-l înºface din spate,
a vãzut cã fusese pãcãlit, celãlalt câine „îl þinea la dis-
tanþã“, ca sã zic aºa, a pãrut uimit ºi cam descurajat ºi n-
a mai încercat sã câºtige lupta. I-a aruncat o privire lui
Smiley, parcã pentru a-i spune cã-l doare inima, cã era
vina lui cã alesese un câine care nu avea picioarele din
spate de care sã-l înºface (cãci aceasta era specialitatea
lui într-o luptã), apoi a ºchiopãtat puþin, s-a aºezat jos ºi
a murit. A fost un cãþeluº de treabã, acest Andrew Jack-
son, ºi ar fi devenit celebru dacã ar mai fi trãit, pentru
cã avea tot ce-i trebuie, avea talent cu carul, þi-o spun cu
siguranþã. Nu a avut ºanse, ºi nu cred cã un câine ar fi
putut câºtiga o asemenea luptã, în acele condiþii, dacã n-ar
fi avut talent. Îmi pare rãu de fiecare datã când mã gân-
desc la ultima lui luptã ºi la ce i s-a întâmplat.

Ei bine, acest Smiley avea terieri6, cocoºi, motani, ºi
tot felul de alte drãcovenii de genul ãsta. Într-o bunã zi a
prins o broascã râioasã, a dus-o acasã ºi ne-a spus cã s-a
gândit el bine cum s-o dreseze; aºa cã vreme de trei luni
de zile nu a fãcut nimic altceva decât sã stea la el în curte
ºi s-o înveþe pe broasca aia sã sarã. ªi, pe onoarea mea,
cã a reuºit. O împungea uºor cu mâna la spate, iar în
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6 Rasã de câini de talie micã, cu botul pãtrat, folosiþi la vânãtoarea
unor animale care trãiesc în vizuini.


