
C L A S I C I  A I  L I T E R AT U R I I  U N I V E R S A L E

I.S. TURGHENIEV
u

Prima iubire 
•

Apele primăverii
Traducere din lim a rus  şi note 

C E A T PA

Prefaţ  
CAME A 



R e da c t or :  AntoniA KAcs ó
Tehnoredactare computerizat : Lorena IonIcă

D e s i gnul  c ope r t e i :  AndreeA Apostol

lustraţia copertei: iliA repin, 
d e t a l i u  d i n   i  A r m ev  ( 1 8 7 9 )

  
 .  

Toate drepturile asupra ediţiei n lim a rom n  aparţin
G R U P U L U I  E D I T O R I A L  C O R I N T .

C T este marc  nregistrat .

I S B N :  978- 606- 8723- 68- 6

De rierea  a i liote ii a ionale a omâniei
V  V  V

rima iu ire  pele primă erii  I . S . T ur ghe ni e v ;   
trad.: Cornelia Topal  ; pref.: Camelia inu. - Bucureşti : Corint Boo s, 2015

I S B N  978 - 606 - 8723 - 68 - 6

. Topal , Cornelia, trad trad.
. inu, Ana-Camelia pref.

821.161.1-31 135.1



P EFA

.S. Turgheniev a fost un adept al reformelor care aveau rolul 
de a apropia usia de ţ rile avansate din ccident. Tendinţa sa 
progresist  s-a reflectat n literatur  prin investigarea persona-
lit ţii omului nou  al acelei perioade. omanele P ri m a i ubi re  
1860  şi Apele primăverii 1873 , concepute n perioada de ma-

turitate artistic , nf ţişeaz , pe fundalul temei iu irii tragice, 
chiar imaginea acestui om nou , implicat n poveşti de dragoste 
nc rcate de contradicţii.

Microromanul P ri m a i ubi re  a fost considerat de mulţi critici 
din epoc  indecent şi li ertin. Textul frapeaz  şi prin caracterul 
accentuat auto iografic, confirmat f r  ezitare de autor: la aza 
romanului st  istoria real  petrecut  ntre Turgheniev, ca adoles-
cent, şi tat l s u.

Prin artificiul narativ al povestirii n ram  este prezentat nara-
torul, ladimir Petrovici, de aproximativ 40 de ani, care expune 
n scris, la cererea prietenilor, aventurile primei sale iu iri, de la 

16 ani. ladimir merge ntr-o var  cu p rinţii ntr-o localitate nu 
departe de Moscova, la o vil  nchiriat . El este fiul unui aristo-
crat nc  t n r, c s torit din interes, care manifest  faţ  de copil 
o atitudine care se situeaz  ntre tandreţe şi indiferenţ . Mama, 
cu zece ani mai n v rst  dec t tat l, este geloas  şi tensionat , 
prea puţin preocupat  de ladimir. Adolescentul face cunoştinţ  
cu familia vecin  a unei prinţese falite şi se ndr gosteşte ne u-
neşte, cu toate fanteziile şi capriciile v rstei, de fiica acesteia, 

inaida, o t n r  fermec toare de 21 de ani. Treptat, se dovedeşte 
c  rival i este chiar tat l s u, cu care inaida intr  ntr-o relaţie 
dramatic . iferitele stadii ale leg turii cu tat l lui ladimir sunt 
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dezv luite treptat, prin su stituirea izar  a celor doi n imagina-
ţia eroinei. n consecinţ , fiul devine o iectul exterioriz rii unor 
tr iri ale inaidei, la limita dintre iu ire şi cruzime. Scandaloas  
pentru literatura rus  de la um tatea secolului al -lea a fost 
considerat  scena n care inaida, lovit  cu cravaşa de tat l lui 

ladimir, s rut  dunga roşie ap rut  pe raţ. 
inaida, persona  mo il, am iguu pe alocuri, prezentat n me-

tamorfoz , este capa il  de flirt, de cochet rie, de senzualitate, 
dar şi de inocenţ , de a negaţie şi de sacrificiu. maginea per-
sona ului masculin este mai cur nd degenerativ   el i ofer  
femeii un fundal pentru manifestarea forţei sale interioare, apoi 
p r seşte scena. Tat l lui ladimir moare şi nu numai el , un 
deznod m nt des exploatat de Turgheniev.

Prin analiz  psihologic  sunt prezentate emoţiile intense ale 
protagoniştilor şi felul n care aceştia se raporteaz  la iu ire, fie ea 
prima iu ire  adolescentin  şi impetuoas , fie pasiunea t rzie. 

omanul este tri utar romantismului prin numeroase elemente: 
fantasma adolescentin  a iu irii, ocul fascinant al seducţiei, n-
soţit de st ri de tristeţe şi lacrimi ne ustificate, peisa ele pitoreşti 
cu munţi şi v i, lecturile persona elor din autori romantici. 

P ri m a i ub i re  este o confesiune despre complexitatea emoţii-
lor, dar şi despre lipsa de control asupra acestora, idee sugerat  
şi de finalul nostalgic, construit pe tema trecerii timpului, care 
avertizeaz  cu privire la posi ilele efecte devastatoare ale iu irii.

omanul Apele primăverii are un conflict mai dens poate nu 
nt mpl tor  a fost rescris de trei ori de autor , ceea ce l rgeşte 

limitele investigaţiei structurilor sufleteşti. Turgheniev se eta-
leaz  din nou ca scriitor-psiholog, maestru n dezv luirea expe-
rienţelor intime.

Sunt descrise n oglind  dou  poveşti de dragoste tr ite de un 
t n r inteligent, cultivat, dar indecis n ceea ce priveşte opţiunile 
sale sentimentale. mitri Pavlovici Sanin, n v rst  de 52 de ani, 

re ă
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rememoreaz  evenimente petrecute n urm  cu 30 de ani, c nd 
c l torise n ermania. n Fran furt s-a ndr gostit de o fat  mi-
nunat , o italianc  pe nume emma, fiica unui cofetar. n prima 
parte, sunt prezentate tr s turile de caracter ale lui Sanin care o 
impresioneaz  pe t n r : generozitatea şi cura ul. Mai nt i, eroul 
nostru l salveaz  pe fratele emmei dintr-un leşin, apoi ap r  
onoarea fetei, anga ndu-se ntr-un duel cu un ofiţer german, n 
opoziţie cu logodnicul tinerei, care se eschiveaz . Sanin şi itali-
anca şi m rturisesc iu irea, fata l refuz  pe logodnicul care i-ar 
fi asigurat o situaţie material  str lucit  şi, n fe ra entuziasmului, 
Sanin o cere n c s torie. Planul lor este s  plece n usia nainte 
de nunt  ca s -şi v nd  moşia şi s  a ute familia vii toarei soţii s  
dep şeasc  seriosul impas financiar n care se afl . Eroul se nt l-
neşte nt mpl tor pe strad  cu un fost coleg rus şi face cunoştinţ  
cu soţia acestuia, ogata şi frivola Maria i olaevna Polozova, 
care ar putea s -i cumpere moşia. Polozova este antiteza emmei 
din toate punctele de vedere. e la perspectiva iu irii sincere, ve-
rita ile, Sanin trece la pasiunea distrug toare, o sesiv . evine 
ro ul acestei femei fatale şi renunţ , cu laşitate, la emma. 

a edificarea celor dou  portrete feminine antitetice, care 
constituie, de fapt, esenţa romanului, contri uie şi  numele 
protagonistelor. G e m m a nsemn  n italian  piatr  preţioas , 
i uterie . T n ra este luminoas , celest  aproape, iar farmecul 

ei glorific  iu irea pur . Polozova este personificarea viciului. 
l  este o specie de şarpe numit popular şarpe r u . Evident, 

nu poate fi ignorat  nici trimiterea la mitul i lic al şarpelui ade-
menitor, apana  al diavolului. Polozova este conectat , ntr-un 
fel irezisti il, la su teranele conştiinţei, iar eroul este copleşit şi 
su ugat de forţa ei. araţiunea la persoana a -a, poziţia nara-
torului omniscient şi stilul indirect li er fac posi il  redarea ex-
presiv  a dinamicii sentimentelor, expunerea alarmei interioare 
şi a ndoielilor protagonistului. a sf rşitul rememor rii, eroul 
apare profund singur, gol spiritual şi n imposi ilitatea de a mai 

re ă
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g si ustific ri pentru viaţa sa. Se ntrevede posi ilitatea de a o 
revedea pe emma. S  nsemne, oare, acest lucru g sirea liniştii 
sufleteşti at t de necesare  

Meditaţia elegiac  din final vor eşte despre nevoia omului 
de a iu i, dar şi despre incapacitatea de a-şi construi fericirea 
n iu ire, c ci aceasta este tumultuoas  şi efemer  ca apele de 

prim var . Astfel, istoria lui Sanin devine o para ol  despre nţe-
legerea tardiv  a iu irii. 

n cele dou  romane de dragoste prezentate, Turgheniev a 
r sturnat opoziţiile tradiţionale de receptare a cuplului: caracter 
masculin puternic/caracter feminin sla , r atul activ/femeia 
pasiv , dominare/su ordonare, raţiune/emoţie. B r atul este 
descris ca o fiinţ  vulnera il , incapa il  s  reziste dorinţelor, 
circumstanţelor sociale sau deciziilor luate de c tre alţii. n com-
pensaţie, scriitorul a creat o galerie de imagini fermec toare ale 
femeii, gener nd un prototip n literatura rus : femeia descris  de 
Turgheniev se distinge printr-o configuraţie sufleteasc  delicat , 
prin idealuri şi aspiraţii no ile. n plus, deşi tema central  este 
iu irea, romanele nu sunt lipsite de un su strat social şi de mo-
ravuri, fiind populate de c teva tipologii specific turghenieviene: 
omul de prisos , nihilistul, femeia altruist .

Ca art  narativ , remarc m n am ele romane cursivitatea 
naraţiunii, descrierea expresiv  a peisa ului rus, complexitatea 
caracterelor umane şi a portretelor, analiza psihologic  azat  pe 
retrospecţie, introspecţie şi memorie afectiv .

Prozatorul englez laureat al Premiului o el pentru itera-
tur  ohn alsworth  aprecia n mod deose it stilul lui Turghe-
niev, iar pe autor l considera cel mai rafinat poet care a scris 
vreodat  romane . Acesta reprezint  un argument n plus pentru 
a demonstra c  tradiţia romanesc  instaurat  de Turgheniev n 
literatura rus  este solid . 

cAmeliA dinu

re ă



TABE  C C

1818:   a 28 octom rie 9 noiem rie  se naşte, n oraşul riol 
usia , van Sergheevici Turgheniev, ca fiu al lui Serghei 

i olaevici Turgheniev şi al arvararei Petrovna utovinova.

1822–  1 8 2 3 :  ntreaga familie Turgheniev face o c l torie n Eu-
ropa ermania, Elveţia, Franţa, Austria . Acest periplu a 
marcat profund copil ria micului van, trezindu-i gustul 
pentru c l torii, care l-a nsoţit mai apoi ntreaga viaţ . 

up  revenirea acas , contactul cu natura, ogata i lio-
tec  a familiei şi pasiunea pentru lectur  l-au a utat s  treac  
peste despotismul şi violenţa manifestate de mama sa. 

1833:   n toamna acestui an, se nscrie la niversitatea din Mos-
cova, unde studiaz  literatura rus  şi psihologia. 

1834–  1836:  Se mut  la niversitatea din Peters urg, unde era pe 
atunci profesor  . . ogol, care preda cursul de storie a 
Evului Mediu. in anii studenţiei, dateaz  primele ncer-
c ri literare poemul dramatic e , precum şi o serie de 
poezii lirice, influenţate de romantism .

1841:   Se ntoarce la Moscova, dup  o c l torie n ermania 
unde audiaz  c teva cursuri la niversitatea din Berlin şi 

se m  prieteneşte cu tineri ruşi care studiau filozofia acolo, 
printre care se afl  . . Stan evici, T. . ranovs i şi 
M.A. Ba unin  şi talia.
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1842:   şi susţine examenele pentru a deveni profesor de filozo-
fie la Peters urg, deşi cariera pedagogic  nu-l atrage. n-
t lnindu-l pe marele critic . . Bielins i şi su  influenţa 
acestuia, ncepe s  scrie versuri, apoi proz . e asemenea, 
sufer  influenţa marelui . . ogol. enunţ  la filozofie 
şi la cariera didactic , d ruin du-se literaturii.

1843:   Pu lic  opera dramatic  mpr e .

1843–  1845:  ucreaz  la Ministerul nternelor. Apar r , 
ier l, A rei l v  eli l etc., care marcheaz  

procesul de trecere de la influenţele romantice la realismul 
critic. 

1845:   emisioneaz  din Ministerul nternelor şi pleac  n Franţa, 
mpreun  cu Pauline arc a iardot c nt reaţ  de oper  

şi compozitoare, care a r mas marea iu ire a scriitorului 
p n  la sf rşitul vieţii lui  şi soţul acesteia.

1846:   Apare piesa ip  e i.

1847:   Pu lic  or şi alin ci , prima schiţ  din P o v e s t i ri l e  un ui  
v ă r.

1849:   Piesa B url ac ul .

1850:  P r seşte Parisul la 12 iunie. Apare piesa  l ă l  ră. 

1 8 5 2 :   Apare ntreg ciclul ve irile i v ă r, nscris su  sem-
nul artei realiste, care i aduce cele ritatea n lumea literar . 
Tot n acest an, scrie un articol despre moartea lui ogol, 
interzis de cenzura din Peters urg. Turgheniev este arestat, 
dup  care i se impune domiciliu forţat la moşia p rinteasc .

T abe l  c ronol ogi c
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1 8 5 3 :   a nceputul lunii decem rie, lui Turgheniev i se ng duie 
s  viziteze capitala, unde este nt mpinat cu simpatie de 
c tre prieteni.

1854–  1860:  Cola oreaz  la revista vreme i . Prietenia cu 
e rasov l apropie n mod deose it de aceast  pu licaţie. 

ncep nd din anul 1854, face dese c l torii peste hotare, n 
special la Paris, unde leag  prietenii cu M rim e, Flau ert, 
fraţii oncourt, audet, ola.

1855:   l cunoaşte pe ev Tolstoi, care nc  nu pu licase nimic. 
n iunie, aflat la Spass oe, ncepe s  lucreze la romanul 

R udi n .

1856:   Apare romanul R udi n .

1857:   Merge la Paris mpreun  cu ev Tolstoi şi icolai e rasov.

1859:   ede lumina tiparului U n c ui b de  nobi l i .

1860:   Pu lic  romanul Î n aj un .

1860–  1861:  ucreaz  la romanul ări i i pii, amplu ta lou 
al societ ţii ruse din perioada care a precedat reforma din 
1861. evine mem ru corespondent al Academiei mperi-
ale de ştiinţ .

1862:   n revista i ve i  se pu lic  romanul ări i i 
pii  eacţia ostil  provocat  de apariţia lucr rii l deter-

min  pe Turgheniev s  p r seasc  usia. Se sta ileşte n 
ermania, apoi se mut  la ondra.

1867:   Apare romanul Fum .

T abe l  c ronol ogi c



12

1871:  Se mut  la Paris, unde va locui p n  la sf rşitul vieţii.

1877:   Pu lic  e ele ire, roman care are ca tem  mişcarea 
revoluţio nar  a narodnicilor.

1879:   Primeşte titlul de octor n rept civil la niversitatea din 
xford.

1883:   a 3 septem rie se stinge din viaţ , la Bougival, n apropi-
ere de Paris, dup  o lung  şi foarte grea suferinţ . Trupul 
s u este ulterior dus n usia şi nmorm ntat n San t-Pe-
ters urg.

T abe l  c ronol ogi c
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e i  l i   A e v

oaspeţII pLecaseră de muLt. Pendula tu ora dou sprezece şi 
um tate. n nc pere se mai a a doar gazda şi, mpreun  cu ea, 

Serghei i olaevici şi ladimir Petrovici.
St p nul casei sun  servitorul şi-i porunci s  str ng  de pe 

mas  resturile cinei.
 Aşadar, e lucru hot r t, rosti el, aşez ndu-se mai ad nc n 

fotoliu şi aprinz ndu-şi o ţigar , ne-am nţeles ca ecare dintre 
noi s  povesteasc  istoria primei sale iu iri. E r ndul dumnea-
voastr , Serghei i olaevici.

Serghei i olaevici, un omuleţ lond şi rotofei, cu faţa dolo-
fan , se uit  mai nt i la st p nul casei, apoi şi ridic  privirea 
spre tavan.

 Eu n-am avut o prim  dragoste, spuse el n sf rşit, am n -
ceput direct cu a doua.

 Cum aşa 
 Foarte simplu. Aveam optsprezece ani c nd mi-a pl cut 

prima dat  o domnişoar  teri il de dr guţ ; dar i-am f cut curte 
ca şi c nd n-ar  fost ceva nou pentru mine şi a solut la fel am 
procedat şi cu cele care au urmat. ac  e s  spun adev rul, m-am 
ndr gostit pentru prima şi ultima dat  de d daca mea, la v rsta 

de şase ani. ar lucrurile astea s-au nt mplat acum mult  vreme. 
Am nuntele relaţiei dintre noi mi s-au şters din memorie şi, chiar 
dac  n-ar  aşa, pe cine ar putea s  intereseze o astfel de istorie
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 Atunci ce e de f cut  ntre  gazda. ici n prima mea 
iu ire nu exist  nimic deose it; n-am iu it pe nimeni altcineva 
nainte de cunoştinţa cu Anna vanovna, actuala mea soţie, şi 

totul a mers ca pe roate: p rinţii au f cut cererea n c s torie n 
locul nostru, noi ne-am ndr gostit unul de altul imediat şi  
am f cut nunta f r  s  mai z ovim nicio clip . storia mea 
poate  povestit  n dou  cuvinte. Eu, domnii mei, recunosc c  
v-am propus acest oc cu speranţa n dumneavoastr , care sun -
teţi nişte urlaci, n-aş vrea s  spun tr ni, dar nici chiar aşa de 
tineri. ladimir Petrovici, n-ai cumva dumneata o poveste  
mai amuzant

 Prima mea iu ire este ntr-adev r una dintre cele mai 
puţin o işnuite, r spunse dup  o mic  pauz  ladimir Petro -
vici, un r at de patruzeci de ani, runet şi cu p rul nc runţit 
pe alocuri. 

 A  rostir  ntr-un glas gazda şi Serghei i olaevici. Cu at t 
mai ine  Povestiţi-ne.

 e acord  sau mai ine nu: n-o s  v  povestesc, nu sunt 
meşter n lucruri din astea: spusele mele ar  ori prea scurte şi 
seci, ori prea lungi şi misti cate ntr-o oarecare m sur ; dar, 
dac -mi permiteţi, o s  notez tot ce-mi amintesc ntr-un caieţel şi 
o s  v  citesc alt  dat .

Prietenii nu se nvoir  la nceput, dar ladimir Petrovici o 
ţinu pe-a lui. Peste dou  s pt m ni, se nt lnir  din nou. ladimir 
Petrovici şi respectase promisiunea.

at  ce se a a scris n caieţelul lui:

I

AveAm pe Atunci şAisprezece Ani. ucrurile se petreceau n 
vara anului 1833. 

ocuiam la Moscova, mpreun  cu p rinţii mei. nchiriasem o 
vil  n apropiere de ariera alu s aia, peste drum de parcul 
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es ucinoe. M  preg team pentru universitate, dar studiam 
foarte puţin şi ntr-un ritm teri il de lent.

imeni nu-mi ngr dea li ertatea. F ceam ce voiam, mai ales 
dup  ce m  desp rţisem de ultimul meu preceptor, un francez 
care nu se putuse o işnui nicicum cu g ndul c  picase n usia ca 
o om  c om m e  un e  bom be  şi z cea zile de-a r ndul n pat cu o 
expresie nr it  pe chip. Tata se purta faţ  de mine cu o indife-
renţ  l nd ; mama aproape c  nu-mi d dea atenţie, deşi nu mai 
avea alt copil n afara mea: alte gri i o mpov rau. Tat l meu, un 

r at nc  t n r şi foarte frumos, se c s torise cu ea din interes; 
ea era mai n v rst  dec t el cu zece ani. Mama ducea o viaţ  tare 
trist : se sup ra, era tul urat  şi geloas  tot timpul, dar nu se 
ar ta aşa n faţa tat lui meu; i era grozav de team  de d nsul, iar 
el avea faţ  de ea un comportament rece, sever şi o ţinea la dis-
tanţ  -am v zut n viaţa mea un om mai despotic, mai sigur 
de sine şi de un calm mai elegant dec t el.

-am s  uit niciodat  primele s pt m ni pe care le-am petre-
cut la vil . remea era minunat . Plecaser m din oraş la 9 mai, 
chiar de Sf ntul icolae. M  plim am c nd prin curtea vilei 
noastre, c nd prin es ucinoe, c nd dincolo de arier ; luam cu 
mine c te-o carte  de exemplu cursul lui aidanov  dar se 
nt mpla foarte rar s-o deschid; citeam mai degra  cu glas tare 

versuri, din care ştiam o mulţime pe dinafar ; s ngele mi alerga 
prin vine şi inima mi se str ngea de o durere pl cut  şi a surd , 
de parc  aş  aşteptat şi n acelaşi timp m-aş  temut de ceva; m  
minunam de tot ce era n ur şi m  simţeam preg tit pentru orice; 
imaginaţia mi era mereu n acţiune şi se rotea n urul aceloraşi 
idei ca l stunii n urul clopotniţelor; c deam pe g nduri, m  
ntristam şi uneori chiar iz ucneam n pl ns; dar printre lacrimile 

şi melancoliile provocate de un vers melodios sau de frumuseţea 
nser rii, r z tea ca iar a prim verii sentimentul plin de ucurie 

al vieţii mele tinere şi clocotitoare.
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Aveam un c luţ de c l rie pe care l nşeuam şi plecam de 
unul singur unde vedeam cu ochii; m  av ntam n galop şi mi 
nchipuiam c  sunt un cavaler r t citor pornit s  ia parte la un 

turnir  ce vesel mi v ia v ntul n urechi   sau, ntorc n-
du-mi faţa c tre cer, primeam n su etul meu larg deschis azurul 
ntreg, cu lumina lui str lucitoare.

up  c te mi amintesc, pe vremea aceea n luca iu irii sau 
vreun chip feminin anume nu-mi ap reau desluşit n minte 
aproape niciodat ; dar, n tot ceea ce g ndeam şi simţeam, se 
ascundea presimţirea s elnic  şi pe um tate conştient  a ceva 
nou, necunoscut şi nespus de dulce, legat de femeie

Aceast  presimţire, aceast  aşteptare mi p trunsese ntreaga 
inţ : respiram odat  cu ea, mi luneca prin toate vinele, prin e-

care pic tur  de s nge  şi era sortit  s  se mplineasc  n cur nd.
ila noastr  era format  dintr-o cas  oiereasc  de lemn cu 

coloane şi din dou  pavilioane scunde; n pavilionul din st nga se 
a a o mic  fa ric  de tapete ieftine  Mergeam deseori acolo s  
privesc cum vreo zece ieţandri sl nogi şi ciufuliţi, n halate 
murdare şi cu feţele supte, s reau continuu pe nişte p rghii de 
lemn, ap s nd pe sc ndurile p trate ale presei şi imprim nd cu 
a utorul greut ţii trupurilor lor pl p nde desenele pestriţe ale 
tapetelor. Pavilionul din dreapta era gol şi de nchiriat. ntr-o zi, 
la vreo trei s pt m ni dup  9 mai, o loanele de la ferestrele aces-
tei construcţii se d dur  la o parte şi n rama lor se f cur  v zute 
nişte chipuri de femei  era o familie care se sta ilise acolo. 
Mi-aduc aminte c  n aceeaşi zi, dup  pr nz, mama s-a interesat 
la ma ordom n leg tur  cu noii noştri vecini şi, auzind numele de 
familie al prinţesei ase ina, rosti mai nt i cu un oarecare res-
pect: A  e prinţes , dar, dup  aceea ad ug : Pro a il una 
destul de s rac .

 Au venit aici cu trei ir e, o serv  ma ordomul ntinz nd 
un platou cu mult respect, n-au echipa  propriu şi nici mo ila nu 
e dintre cele mai une.
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 Ce s -i faci, r spunse mama, mai ine dec t nimic.
Tata i arunc  o privire de gheaţ : ea t cu.
ntr-adev r, prinţesa ase ina nu putea  o femeie ogat : 

pavilionul pe care-l nchiriase era aşa de d r p nat, de mic şi de 
scund, nc t nişte oameni mai cu dare de m n  n-ar  acceptat s  
locuiasc  n el.

e altfel, toate lucrurile astea mi intrar  pe o ureche şi-mi 
ieşir  pe cealalt . Titlul de prinţ m  impresiona foarte puţin: citi-
sem ii lui Schiller nu cu mult timp n urm .

I I

aveam obIceIuL să hoInăresc cu puşca n ecare sear  prin 
gr dina noastr  şi s  p ndesc ciorile. Simţeam, nc  din copil rie, 
o mare repulsie faţ  de aceste p s ri viclene, precaute şi hr p -
reţe. n ziua despre care era vor a, m-am dus iar n gr din  şi, 
dup  ce-am tut toate aleile n zadar ciorile m  recunoşteau şi 
cronc neau sacadat din dep rtare , m-am apropiat din nt mplare 
de gardul scund care separa propriet ţile noas t re  propriu-zise de 
f şia ngust  de gr din  care se ntindea p n  n spatele pavilio-
nului din dreapta şi aparţinea de acesta. Mergeam cu capul n os. 

eodat , se auzir  nişte voci; am aruncat o privire peste gard şi 
am ncremenit  n faţa ochilor mi ap ruse o privelişte ciudat .

a c ţiva paşi de mine  ntr-o poieniţ  ncon urat  de tufi-
şuri verzi de zmeur   st tea o fat  nalt  şi ine f cut , ntr-o 
rochie trandafirie n dungi şi cu o sm luţ  al  pe cap; n urul 
ei se nghesuiau patru tineri, iar ea i lovea pe r nd peste frunte cu 
nişte flori m runte şi cenuşii al c ror nume nu-l ştiu, dar pe care 
copiii le cunosc foarte ine: florile astea formeaz  nişte s culeţe 
mici care explodeaz  cu zgomot dac  le loveşti de ceva dur. Ti-
nerii şi puneau frunţile la dispoziţie cu at ta pl cere şi mişc rile 
fetei o vedeam din profil  erau de o ging şie aşa de plin  de 
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farmec, at t de alintate şi de poruncitoare şi n acelaşi timp at t 
de comice, nc t mai c  n-am scos un strig t de uimire şi de n-
c ntare şi aş fi dat, se pare, orice aveam pe lume, doar s  m  lo-
veasc  şi pe mine peste frunte degetele ei minunate. Puşca mi 
alunec  n iar , uitasem de toate şi nu f ceam altceva dec t s  
devorez din priviri silueta aceea armonioas , g tul, m inile ei 
frumoase şi uclele londe uşor ciufulite, ieşind de su  sm -
luţa al , ochii inteligenţi pe um tate nchişi, genele, o r orul 
dulce de dedesu t

 Tinere domn, ei, tinere domn, rosti deodat  l ng  mine 
glasul cuiva, oare-o  permis s  priveşti n felul acesta o domni- 
şoar  pe care n-o cunoşti  

Am tres rit din tot trupul şi am nlemnit  Al turi de mine, de 
dincolo de gard, m  privea ironic un r at cu p rul negru, tuns 
scurt. n aceeaşi clip , se ntoarse spre mine şi fata  Am v zut 
nişte ochi mari şi cenuşii, pe un chip mo il şi nsu eţit şi deo-
dat  chipul acesta fu str tut de un or, dinţii al i se ivir  scli-
pitori printre uzele care sur deau, spr ncenele se ridicar  şugu eţe 
n sus  M-am nroşit, am nşf cat puşca din iar  şi, urm rit de un 

hohot de r s r sun tor, lipsit ns  de orice urm  de r utate, am 
luat-o la fug  spre camera mea, unde m-am aruncat pe pat şi mi-am 
acoperit faţa cu m inile. nima mi s lta n piept cu putere; mi-era 
cumplit de ruşine, dar eram n acelaşi timp şi tare vesel; m  cuprin-
sese o tul urare pe care n-o mai simţisem p n  atunci.

up  ce m-am odihnit, m-am piept nat, mi-am cur ţat hai-
nele şi am co or t la ceai. Chipul tinerei fete mi uca n faţa 
ochilor, inima ncetase s -mi mai sar  n piept, dar mi se str ngea 
cumva, ntr-un fel oarecum pl cut.

 Ce-i cu tine  m  ntre  tata pe neaşteptate, ai mpuşcat  
o cioar

Aş  vrut s -i povestesc tot ce se nt mplase, dar m-am a ţi-
nut şi am sur s doar n sinea mea. C nd m-am dus la culcare, am 
f cut trei piruete, nici eu nu ştiu de ce, m-am pom dat, m-am 
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ntins n pat şi am dormit toat  noaptea ca mort. nainte de a se 
cr pa de ziu , m-am trezit pentru o clip , m-am ridicat n capul 
oaselor, m-am uitat plin de entuziasm n ur şi am adormit la loc.

I I I

cum să procedez ca să fac cunoştInţă cu eI?  a fost primul 
g nd cu care m-am trezit de dimineaţ . nainte de ceai, m-am dus 
n gr din , dar nu m-am apropiat prea mult de gard şi n-am v zut 

pe nimeni. up  ceai, m-am plim at de c teva ori pe strad  prin 
faţa vilei şi m-am uitat de departe la ferestre  up  o perdeluţ  
mi s-a n z rit c  v d chipul e i  şi, nsp im ntat, m-am ndep rtat 
c t am putut de iute. Totuşi tre uie s  fac cumva ca s  ne cunoaş-
tem , m  g ndeam eu, um l nd ncoace şi ncolo pe maidanul 
nisipos care se ntindea n faţa parcului es ucinoe, dar cum s  
procedez  at , asta e ntre area.  ememoram cele mai mici 
am nunte ale nt lnirii din ziua precedent  şi, nu ştiu de ce, cel 
mai limpede mi se nf ţişa momentul c nd ea r sese de mine  

ar, n timp ce m  fr m ntam urzind fel şi fel de planuri, soarta 
mi purtase de a de gri .

n lipsa mea, mama primise de la noua ei vecin  o scrisoare pe 
h rtie cenuşie, sigilat  cu ceara aceea cafenie care se ntre uin-
ţeaz  numai la citaţiile trimise prin poşt  şi la dopurile de la sti-
clele de vin ieftin. n misiva aceasta, scris  ne ngri it şi plin  de 
greşeli gramaticale, prinţesa o ruga pe mama s-o ia su  protecţia 
sa, deoarece, zicea ea, mama mea se cunoştea ine cu nişte per-
sona e nsemnate de care at rna soarta ei şi a copiilor s i, ntruc t 
se g sea n focul unor mari procese. M  adrisez la dumneata ca 
o doamn  no el  la alt  doamn  no el  şi de-aia pro tez de oca-
zia asta  scria ea, sf rşind cu rug mintea de a i se permite s  
ne fac  o vizit . Am g sit-o pe mama ntr-o stare de indispoziţie 
teri il : tata nu era acas  şi ea n-avea de la cine s  cear  un sfat. 
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Era imposi il s  nu-i r spund  no elei doamne  care pe deasu-
pra mai era şi prinţes , dar nu ştia cum s  procedeze. S -i scrie n 
franţuzeşte i se p rea nepotrivit, iar la ortogra a lim ii ruse nu 
era nici ea prea tare şi, ind conştient  de lucrul acesta, nu voia 
s  se compromit . Se ucur  de venirea mea şi-mi porunci pe loc 
s  m  duc la vecini şi s -i explic prinţesei prin viu grai c  mama 
mea e gata oric nd s -i fac , dac -i st  n putere, un serviciu 
Excelenţei Sale şi c  o roag  s  pofteasc  la noi pe la ora unu. 

ealizarea neaşteptat  şi rapid  a dorinţei mele secrete m  ucur  
şi m  nfricoş  n acelaşi timp; totuşi nu mi-am manifestat tul u-
rarea care m  cuprinsese, aşa c  m-am dus mai nt i n camera 
mea ca s -mi pun o cravat  nou  şi s -mi schim  haina: prin cas  
um lam nc  n veston cu guler r sfr nt, deşi lucrul sta m  stin-
gherea grozav.

În vestibulul strâmt şi neprimitor al pavilionului n care am 
intrat tremur nd f r  s  vreau din tot trupul, m  nt mpin  un 
servitor tr n şi c runt, cu o faţ  ntunecat  şi ar mie, cu nişte 
ochişori posomor ţi ca de porc şi cu nişte z rcituri aşa de ad nci 
pe frunte şi pe t mple, cum nu mai v zusem n viaţa mea. ucea 
pe o farfurie resturile unei scrum ii şi, nchiz nd cu piciorul uşa 
care d dea ntr-o alt  nc pere, zise cu glas ntret iat:

 Ce doriţi
 Prinţesa ase ina este acas  am ntre at eu.
 onifati  strig  din dosul uşii o voce ascuţit  de femeie.

Servitorul mi ntoarse spatele f r  s  scoat  un cuv nt, cu 
care ocazie ieşi la iveal  spinarea foarte uzat  a livrelei sale pe 
care se a a un singur nasture cu un lazon decolorat, şi plec  
l s nd farfuria pe podea.

 Ai fost n oraş  continu  acelaşi glas de femeie. 
Servitorul om ni ceva. 




