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CONTESA DE SÉGUR

Sofia, fiica lui Rostopcin, acel guvernator al Moscovei
devenit celebru pentru cã a ordonat incendierea oraºului
la sosirea ar matei lui Napoleon, în 1812, a venit la Paris,
cu familia, în 1817. Avea pe atunci 18 ani. S-a cãsãtorit
cu Philippe de Ségur, fiul Marelui Maestru de Ceremonii al
lui Napoleon, el însuºi general în armata imperialã în tim-
pul campaniei din Rusia.

În 1857, la vârsta de 58 de ani, a devenit bunicã ºi
de atunci a scris poveºti pentru copii. Timp de ºai sprezece
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 litera-
turii universale destinate tinerilor.



Capitolul I

Noii stãpâni

Blaise stãtea pe o bancã, sprijinindu-ºi bãrbia pe
mâna stângã. Era atât de îngândurat, încât uitase sã
mai muºte din chiflã ºi sã bea laptele bãtut pe care i le
dãduse mama.
– La ce te gândeºti bãiatul meu? Îþi verºi laptele pe jos.
Blaise: Mã gândeam, mamã, la noii stãpâni care tre-

buie sã soseascã ºi mã întrebam dacã vor fi niºte
stãpâni buni sau nu.
Doamna Anfry: Nu putem ºti. Pe aici, nimeni nu-i

cunoaºte.
Blaise: Adevãrat, dar bãieþii de la grajduri, care au

sosit ieri, îi cunosc ºi spun cã nu prea le plac.
Doamna Anfry: De unde ºti?
Blaise: I-am auzit când îi ajutam la aranjatul hamu -

rilor. Spuneau cã domniºorul Jules, fiul contelui, i-ar
certa dacã n-ar gãsi poneiul înhãmat la trãsuricã. Îmi
pãrea cã le e fricã de el.
Doamna Anfry: Asta nu dovedeºte mare lucru.
Blaise: Când niºte bãieþi mari, ca cei de la grajd, se

tem de un bãieþel de unsprezece ani, înseamnã cã el
se poartã rãu cu ei. Sau ar putea sã se plângã pãrinþilor
ºi aceºtia sã-i certe aspru.
Doamna Anfry: Ce-þi pasã? Nu eºti servitorul lor ºi n-

ai de ce sã te amesteci cu ei. Stai cuminte aici ºi nu te
duce la castel, aºa cum fãceai pe vremea domniºorului
Jacques.
Blaise: Domniºorul Jacques! Era aºa de bun, cum

nu se vãd mulþi. Împãrþea totul cu mine, un fruct, o
prãjiturã, o jucãrie. Cât de mult îl iubeam!... Ce rãu îmi
pare cã a plecat! 
ªi Blaise a început sã plângã.
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