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Introducere

Mary Elisabeth MAPES-DODGE, romancierã americanã, s-a nãscut la New-York, la 26 ianuarie 1831.
ªi-a început cariera literarã la vârsta de 27
de ani, colaborând la reviste. Era pe atunci
mama a doi copii, pe care-i avea în grijã.
Prima ei carte a fost „Irvingont Stories“
(1864). Cea mai cunoscutã este „Hans Brinker
or the Silver Skates“ (în francezã „Les patins
d'argent“), apãrutã în anul urmãtor.
Cu aceasta a început notorietatea sa. Avea
34 de ani.
„Patinele de argint“ au avut într-adevãr un
succes mondial.
Acest roman scris de o americancã, dar cu
eroi olandezi ºi în decor olandez, a devenit imediat o operã clasicã în Olanda. În Anglia, succesul n-a fost mai mic. Cât despre versiunea francezã, aceasta a fost premiatã de Academia Francezã.
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Principalele personaje sunt copii de vârste
între 12 ºi 17 ani: cinci fete ºi ºase bãieþi. Eroul,
Hans Brinker, face parte din clasa muncitoare.
Cu o intrigã captivantã, povestirea urmãreºte sã trezeascã în tânãrul cititor gustul emulaþiei, al caritãþii, al într-ajutorãrii sociale ºi sã-l îndepãrteze de egoism ºi orgoliu.
Mary Dodge, devenitã scriitoare de succes, s-a
consacrat în întregime literaturii pentru tineret.
În 1873, a publicat revista „Saint Nicolas“, destinatã copiilor.
Tot acestei autoare îi datorãm ºi alte lucrãri:
„Donald and Dorothy“ (1833), „Baby World“
(1884), „The land of Pluck“ (1884), „The golden
gate“ (1903).
Mary Dodge n-a fost numai romancierã ºi publicistã, a fost ºi poetã. A lãsat trei culegeri de
versuri: „Rhymes and jingles“ (1874), „Along the
way“ (1879), „Poems and verses“ (1904).
„Patinele de argint“, în ciuda unei existenþe de
un secol, continuã sã fie cititã în lumea întreagã.
Îi dorim tânãrului cititor sã nu uite niciodatã
lecþia care se degajã din ea ºi care se poate rezuma astfel: „Ca sã fim fericiþi, sã facem bine“.

Hans ºi Gretel

<
ntr-o dimineaþã de decembrie, un bãiat ºi o fatã,
îmbrãcaþi sãrãcãcios, stãteau la marginea unui
canal, la Broek, în Olanda.
Erau Hans ºi Gretel Brinker, frate ºi sorã.
Mama lor, o þãrancã modestã, era prea sãracã ºi nu le putea cumpãra patine.
Astfel încât Hans ºi Gretel îºi fabricaserã patine din lemn. Acum, stând în genunchi, îºi legau curelele cu degetele roºii ºi îngheþate, ca sã
le fixeze bine în picioare.
Dupã ce ºi-a legat patinele, Hans s-a ridicat ºi
s-a îndepãrtat, alunecând pe canalul acoperit cu
un strat gros de gheaþã.
– Hans! Hans! a strigat Gretel pe un ton
plângãreþ, eu nu reuºesc.
Fratele s-a întors patinând cãtre sora lui.
– De ce porþi pantofii ãºtia vechi? ai o pereche nouã acasã.
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– Uiþi cã tata i-a aruncat în foc?
Hans a îngenuncheat ca sã-i lege patinele.
– Au! Au! a strigat ea. Strângi prea tare.
Îngrijorat, el a slãbit puþin cureaua.
– N-avem prea mult timp, a spus el. Trebuie
s-o ajutãm pe mama.
Deodatã, i-a venit o idee. Scoþându-ºi boneta, a
smuls o bucatã din cãptuºealã, cu care a înfãºurat
piciorul lui Gretel, acolo unde o rãnea cureaua.
Apoi, fratele ºi sora, fericiþi, þinându-se de
mânã, au pornit patinând, pe canal.
Deodatã, Hans a cãzut pe spate, cu picioarele agitându-se în aer. Gretel a izbucnit în râs ºi
s-a grãbit sã-i vinã în ajutor.
– Te-ai lovit?
Dar Hans se ridicã în picioare râzând.
În acel moment, s-a auzit o voce strigând:
„Hans! Gretel!“.
– Este mama, a spus Hans.
Hans ºi Gretel erau copii ascultãtori, niciodatã n-o lãsau pe mama lor sã aºtepte, când ea
îi chema.
Hans, mai mare decât sora lui, avea cincisprezece ani. Era lat în spate ºi avea un pãr
blond ºi des.
Gretel avea doisprezece ani. Era subþiricã ºi
vioaie. Cu ochii ei mari ºi obrajii roºii, avea un
chip încântãtor.
Cei doi copii au pãrãsit canalul.
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