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Om de litere ºi novelist american, este renumit mai ales pentru studiul pasionat al societãþii ºi crearea nemuritorului Huck Finn.
Numele adevãrat al lui MARK TWAIN
este Samuel Langhorne Clemens ºi s-a nãscut
în Missouri în 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 abandonat ºcoala pentru a deveni ucenic tipograf la
„Missouri Courier“. Din 1853 a cãlãtorit foarte mult, în calitate de ajutor de tipograf, 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 adoptat, 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 urmãtor 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 faliment în 1894. Pentru a încerca sã-ºi revinã din punct de vedere financiar, a pornit într-un tur de lecturã prin lumea întreagã, dar pe când era 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, în 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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I. Tom cautã noi aventuri

Credeþi cã Tom Sawyer era mulþumit de toate aventurile acelea? Vreau sã zic aventurile pe care le-am avut
în josul râului, sau atunci când l-am eliberat pe negrul
Jim, iar Tom a fost împuºcat în picior. Nu, nu era! Doar
i-au deschis pofta de ºi mai multe. Acesta a fost tot efectul. Vedeþi voi, când noi trei ne-am întors plini de glorie,
cum aþi putea zice, din acea lungã cãlãtorie, iar întreg
satul ne-a primit cu torþe ºi cuvântãri, ºi toatã lumea
striga: „Uraa!“, atunci am devenit noi eroi ºi tocmai asta
ºi-a dorit Tom dintotdeauna.
O vreme a fost mulþumit. Cu toþii au fãcut caz de el,
iar el umbla cu nasul pe sus prin oraº de parcã ar fi fost
stãpânul. Unii i-au zis Tom Sawyer „Cãlãtorul“, ºi asta l-a
umplut de mândrie. Spre deosebire de mine ºi de Jim,
care am plecat pe râu cu pluta ºi ne-am întors cu vaporul
cu aburi, Tom a mers cu vaporul cu aburi ºi la dus ºi la
întors. Ceilalþi bãieþi ne invidiau mult pe mine ºi pe Jim,
dar Doamne! fãceau plecãciuni pânã la pãmânt înaintea
lui Tom.
Ei bine, nu ºtiu. Poate cã Tom ar fi fost mulþumit,
dacã n-ar fi fost bãtrânul Nat Parsons, directorul Poºtei
din oraº, un om înalt ºi subþire, cu o inimã bunã ºi copilãroasã, chel din cauza vârstei, ºi probabil cea mai vorbãreaþã fiinþã pe care am întâlnit-o vreodatã. Vreme de
aproape treizeci de ani fusese singurul din sat care avea
o reputaþie – vreau sã zic reputaþie de cãlãtor, ºi bineînþeles
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cã era foarte mândru de asta. Se considera cã în aceºti
treizeci de ani spusese povestea cãlãtoriei sale de peste
un milion de ori ºi-i fãcuse plãcere de fiecare datã. ªi iatã
cã vine acum un bãiat de nici cincisprezece ani ºi îi face
pe toþi sã-l admire ºi sã se minuneze de cãlãtoriile lui,
asta l-a scos din sãrite pe bãtrân. Nu mai suporta sã-l asculte pe Tom povestind, ºi sã-i audã pe ceilalþi cum se
minuneazã de aventurile sale, exclamând: „Mãi sã fie!“
ºi „O doamne!“; dar Nat nu putea evita acest lucru, tot
aºa cum nici o muscã nu putea scãpa dupã ce ºi-a prins
picioarele în melasã1. ªi de fiecare datã când Tom fãcea
câte o pauzã, bietul bãtrân profita de ocazie ºi începea
iarãºi sã povesteascã vechile sale aventuri; dar erau
destul de cunoscute ºi nu rezista prea mult, ºi þi se fãcea
milã când îl vedeai. Dar, dupã un timp, Tom fãcea o altã
pauzã, iar bãtrânul începea din nou, ºi tot aºa, ºi tot aºa,
vreme de câteva ceasuri, fiecare încercând sã-l întreacã
pe celãlalt.
Vedeþi voi, cãlãtoria lui Parsons a avut loc astfel: La
puþin timp dupã ce a ajuns directorul Poºtei de la noi, a
sosit o scrisoare pentru cineva pe care nu-l cunoºtea, ºi
nici nu exista o persoanã cu acel nume la noi în sat. Ei
bine, Parsons nu ºtia ce sã facã, sau cum sã facã, aºa cã
scrisoarea a rãmas multã vreme la poºtã, sãptãmânã
dupã sãptãmânã, pânã când, la simpla ei vedere, Nat îºi
ieºea din sãrite. Taxa poºtalã pentru scrisoare nu fusese
plãtitã ºi asta îl îngrijora. Nu era nicio cale sã încaseze
cei zece cenþi, ºi, gândea el, guvernul îl va considera pe
el responsabil, ºi poate cã l-ar fi dat ºi afarã din funcþie
Reziduu sub formã de lichid siropos, de culoare brunã, obþinut
în procesul fabricãrii zahãrului ºi folosit la producerea alcoolului, a
drojdiei ºi ca hranã pentru vite.
1
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dacã s-ar fi aflat cã nu încasase banii. Ei bine, în cele din
urmã n-a mai suportat. Nu mai putea sã doarmã noaptea
de grijã, nu mai avea poftã de mâncare, slãbise îngrozitor, ºi totuºi nu ceru sfatul nimãnui, pentru cã persoana
cãruia i-ar fi cerut ajutorul ar fi putut anunþa guvernul
despre acea scrisoare. A îngropat scrisoarea sub podea,
dar nici acest lucru nu l-a liniºtit; dacã vedea pe cineva
stând pe locul respectiv, îl treceau fiorii ºi devenea bãnuitor, iar apoi stãtea treaz toatã noaptea, aºteptând ca
lumea din oraº sã adoarmã, ºi se furiºa, dezgropa scrisoarea ºi o îngropa în alt loc. Bineînþeles cã oamenii din
sat au început sã se fereascã de Nat ºi sã-ºi ºopteascã
unul altuia arãtând spre el, pentru cã, dupã felul ciudat
în care se comporta, au crezut cã omorâse pe cineva, sau
cã fãcuse ceva la fel de groaznic, ei nu ºtiau ce fãcuse,
dar, cu siguranþã, dacã ar fi fost un strãin l-ar fi linºat2.
Ei bine, dupã cum vã povesteam, la un moment dat
n-a mai putut suporta, aºa cã s-a hotãrât sã plece la
Washington, sã se ducã direct la preºedintele Statelor
Unite ºi sã mãrturiseascã totul, fãrã a ascunde niciun
amãnunt, apoi sã scoatã scrisoarea, sã o punã în faþa guvernului ºi sã spunã: „Iat-o, aici este, faceþi cu mine ce
doriþi, deºi, Dumnezeu mi-e martor! sunt un om nevinovat ºi nu merit pedeapsa legii, ºi voi lãsa în urma mea o
familie care va muri de foame ºi care n-a avut nimic de-a
face cu scrisoarea, pot sã vã jur cã acesta este purul adevãr.“
Zis ºi fãcut. A mers câtva timp cu vaporul cu aburi,
apoi cu diligenþa, iar restul drumului l-a fãcut cãlare. Trei
sãptãmâni i-au trebuit ca sã ajungã la Washington. A
vãzut mult din þarã, multe sate ºi vreo patru oraºe. A fost
2

Linºaj: ucidere fãrã judecatã a cuiva de cãtre o mulþime agitatã.
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plecat aproape opt sãptãmâni ºi, la întoarcere, n-a fost
om mai mândru ca el în sat. Cãlãtoria aceasta l-a fãcut
celebru, se vorbea de el în tot þinutul; veneau oameni de
la zeci de mile depãrtare, chiar din sudul statului Illinois,
doar ca sã se uite la el, ºi stãteau ºi se holbau la el, iar el
sporovãia despre cãlãtoria lui. N-aþi mai vãzut niciodatã
una ca asta!
Ei bine, nu era nicio cale sã stabilim care dintre cei
doi era cel mai mare cãlãtor; unii au zis cã era Nat, alþii
cã era Tom. Cu toþii au admis însã cã Nat a mers mai
mult în longitudine , dar au fost de acord cã, deºi Tom a
mers mai puþin în longitudine3, el a compensat în latitudine4 ºi în diferenþa de climã. Erau aproape la egalitate,
aºa cã ambii au încercat sã impresioneze ascultãtorii cu
aventurile lor primejdioase. Lui Nat Parsons îi era greu
sã facã faþã rãnii de glonþ din piciorul lui Tom, dar s-a
strãduit cât a putut; ºi mai avea ºi dezavantajul cã Tom
nu stãtea locului, aºa cum fãcea el, ci se ridica des ºi
mergea agale ºchiopãtând, în vreme ce Nat îºi descria
aventurile în Washington. Tom n-a renunþat la ºchiopãtat
nici dupã ce i s-a însãnãtoºit piciorul, ci se antrena noaptea ca sã-ºi impresioneze publicul cu asta.
Aventura lui Nat se petrecuse cam aºa; nu ºtiu cât
de adevãratã este, poate a citit-o într-un ziar sau a auzit-o
din altã parte, dar mãrturisesc cã ºtia cum s-o povesteascã. ªtia cum sã-ºi îngrozeascã ascultãtorii, îºi þinea
Distanþã unghiularã, mãsuratã în grade, a unui punct de pe
glob, faþã de primul meridian, constituind una dintre cele douã coordonate geografice.
4
Distanþa în grade a unui punct de pe glob faþã de ecuator, mãsuratã pe meridianul locului.
3
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