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XXIII

Dă-mi caii Soarelui – grăi.
Şi-Apollo, un bici straşnic!
De-mi mănânc capul, orice-ar fi,
Eu am să-i bat năpraznic.

Am văzut că mintea lui Fred Vincy era obsedată 
de-o datorie şi, cu toate că o povară atât de neîn-

semnată nu-l putea descuraja pentru multe ceasuri în şir pe 
acest tânăr gentleman atât de inimos, totuşi, unele împre-
jurări legate de acea sumă neachitată făceau ca gândul la  
ea să devină neobişnuit de sâcâitor. Creditorul era domnul 
Bambridge, un geambaş de prin împrejurimi, a cărui com-
panie o căutau stăruitor tinerii din Middlemarch socotiţi a se 
„deda plăcerilor”. În timpul vacanţelor, în chip firesc, Fred 
avea nevoie de mai multe distracţii decât îi dădea mâna cu 
banii de care dispunea, şi domnul Bambridge se dovedise  
destul de înţelegător. Nu numai că-şi arătase încrederea în 
resursele lui, închiriindu-i cai şi suportând cheltuielile în-
tâmplătoare provocate de prăpădirea unui frumos armăsar 
de vânătoare, ci îi acordase şi mici avansuri ca să poată  
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face faţă unor pierderi suferite la biliard. Datoria se ridica, 
una peste alta, la o sută şaizeci de lire. Bambridge nu era 
alarmat de soarta banilor săi, fiind sigur că tânărul Vincy 
prezenta garanţii, dar ceruse o dovadă, şi Fred îi dăduse o 
poliţă cu semnătură proprie, cu girul lui Caleb Garth. În 
ambele ocazii, Fred se vădise deosebit de încrezător că va 
răspunde singur de poliţă, căci speranţele sale îi puneau la 
dispoziţie fonduri vaste. Cu greu ar putea pretinde cineva  
că această încredere să-şi fi găsit vreo confirmare în faptele 
reale; ştim cu toţii că o asemenea încredere nu este un fac-
tor grosolan şi materialist: ea constă dintr-o dispoziţie con-
fortabilă, care ne îndeamnă să aşteptăm ca înţelepciunea  
proniei sau nebunia prietenilor noştri, misterele norocului  
ori misterele încă şi mai mari ale înaltei noastre valori in-
dividuale în univers, să ne ofere pentru toate încurcăturile  
personale soluţii agreabile, conforme cu bunul nostru gust 
dovedit în materie de garderobă şi cu preferinţa noastră  
generală pentru lucruri de cea mai bună calitate. Fred avea 
certitudinea că va primi un dar din partea unchiului său, 
ori că va da norocul peste el, sau că datorită iscusinţei sale 
în materie de schimbări va metamorfoza treptat un cal în 
valoare de patruzeci de lire într-unul capabil să aducă în 
orice clipă preţul de-o sută, sau o sumă nespecificată, în 
bani gheaţă. Şi, în orice caz, chiar presupunând neîmpliniri 
pe care le poate imagina doar o morbidă lipsă de încredere 
în destin, Fred avea întotdeauna (în perioada aceea), ca ul-
timă resursă, buzunarul părintesc, aşa că bunurile aflate în 
posesia optimismului său păstrau în jurul lor un soi de aură 
de generoasă supraabundenţă. Fred îşi formase doar o vagă 
idee asupra capacităţii buzunarului părintesc; comerţul nu 
era oare elastic? Şi deficitele unui an nu sunt compensate  
de surplusul obţinut în altul? În casa Vincy se trăia pe  
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picior mare, ca la toţi oamenii înstăriţi, nu cu ostentaţie, 
ci după obiceiurile şi tradiţiile familiale, şi astfel copiii nu 
aveau un criteriu de cumpătare, iar cei mai vârstnici mai 
păstrau oarecum impresia puerilă că tatăl ar putea plăti  
pentru orice, numai să vrea. Domnul Vincy personal între-
ţinea tabieturi middlemarcheze costisitoare – cheltuia bani 
pe pariuri la alergările de cai, ţinea o pivniţă bine aprovi-
zionată şi dădea mese, în vreme ce mama avea cu furni-
zorii acel gen de conturi curente care îţi creează impresia 
optimistă că poţi căpăta orice-ţi pofteşte inima, fără a ţi se 
mai pomeni de plată. Fred ştia însă că e în firea taţilor să 
facă pe tiranii, când vine vorba de cheltuieli: totdeauna se  
stârnea o mică vijelie cu privire la risipa lui, ori de câte  
ori trebuia să destăinuiască o datorie, şi Fred nu suferea să 
bântuie vremea rea între patru pereţi. Caracterul lui prea  
filial îl împiedica să se arate nerespectuos cu părintele său, 
şi îndura tunetele cu certitudinea că sunt un fenomen tre-
cător; până una alta, însă, era neplăcut să-şi vadă mama  
plângând şi, totodată, să fie nevoit să ia un aer posac, în 
loc de a se amuza; căci era din fire atât de jovial, încât 
dacă îşi lua o mutră acră, sub focul mustrărilor, o făcea  
mai cu seamă de dragul bunei-cuviinţe. Fireşte că varianta 
mai lesne de urmat era reînnoirea poliţei, cu semnătura  
unui prieten. De ce nu? Având la discreţie garanţiile pe  
care i le acorda propria lui speranţă nimic nu-l împiedica  
să sporească fără limită solvabilitatea altor persoane, afară 
de faptul că oamenii ale căror nume prezentau de obicei  
o garanţie se arătau pesimişti, şi nu înclinau să creadă că  
ordinea universală a lucrurilor va fi neapărat îndatoritoare  
faţă de tânărul şi simpaticul gentleman.

Când trebuie să cerem un hatâr, ne revizuim lista pri-
etenilor, le recunoaştem trăsăturile binevoitoare, uităm de 
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micile jigniri ce ne-au adus şi, judecându-i pe fiecare în 
parte, încercăm să ajungem pe rând la concluzia că vor 
fi dornici să ne facă pe plac, propria noastră ardoare de a 
fi serviţi fiind la fel de transmisibilă ca şi orice alt gen de 
căldură. Totuşi, până când alţii să ne refuze, înlăturăm noi 
singuri un anumit număr de candidaţi, pe temeiul că ar 
poseda doar o ardoare moderată; şi se întâmplase că Fred 
îşi tăiase de pe listă toţi prietenii, afară de unul, socotind că 
ar fi neplăcut să recurgă la ei; nutrind, implicit, convingerea 
că măcar persoana lui, indiferent de ce s-ar putea afirma 
despre omenire în general, avea dreptul să fie scutită de 
orice aspect neplăcut. Faptul de a se trezi vreodată într-o si-
tuaţie absolut neplăcută – de pildă să poarte pantaloni scurţi 
fiindcă fuseseră spălaţi des, să mănânce berbec rece, să fie 
nevoit să umble pe jos din lipsa unui cal, sau să se „dea la 
fund”, sub orice formă – era o absurditate incompatibilă cu 
acele înclinaţii voioase sădite de natură în firea lui. Şi Fred 
se crispa la gândul de a fi privit de sus, din lipsa fondurilor 
pentru plata micilor datorii. Astfel se nimeri că prietenul 
la care se hotărâse să recurgă era în acelaşi timp cel mai 
sărac şi mai binevoitor – anume, Caleb Garth.

Familia Garth ţinea grozav la Fred, la fel cum şi lui îi 
erau tare dragi, deoarece, când el şi Rosamunda fuseseră 
de-o şchioapă, iar neamul Garth avusese o situaţie mai 
bună, vaga rubedenie dintre cele două familii – închegată 
prin dubla căsătorie a domnului Featherstone (prima cu sora 
domnului Garth, şi a doua cu sora doamnei Vincy) – dusese 
la relaţii care se desfăşurau mai mult între copii decât între 
părinţi: copiii beau ceai din ceştile lor de jucărie şi petre-
ceau zile întregi zbenguindu-se împreună. Mary se cam 
ţinea de ştrengării, iar Fred, la şase ani, o considerase cea 
mai drăgălaşă fată din lume, şi o luase de soţie, consfinţind 
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căsătoria cu un inel de alamă tăiat de la o umbrelă. De-a 
lungul tuturor stadiilor educaţie sale, îşi păstrase afecţiunea 
pentru familia Garth, precum şi obiceiul de a veni în casa 
lor ca într-un al doilea cămin, deşi orice contact dintre 
ei şi membrii vârstnici ai familiei sale încetase de mult. 
Chiar atunci când lui Caleb Garth îi mersese bine, familia 
Vincy se arătase plină de condescendenţă faţă de el şi de 
soţia lui, fiindcă în Middlemarch fiinţau subtile distincţii 
de rang, şi cu toate că manufacturierii de viţă veche, la fel 
ca şi ducii, nu-şi permiteau să aibă relaţii decât cu cei de 
seama lor, nutreau totuşi convingerea unei superiorităţi so-
ciale inerente, definită cu mare rafinament în practică, deşi 
anevoie de exprimat teoretic. De atunci încoace, domnul 
Garth dăduse faliment în antrepriza lui de construcţii, pe 
care din nefericire o adăugase la celelalte îndeletniciri ale 
sale de inginer hotarnic, preţuitor şi agent, conduse o bucată 
de vreme afacerea spre beneficiul integral al cesionarilor 
săi, şi până la urmă dusese un trai strâmtorat, străduindu-se 
din răsputeri ca să poată achita douăzeci de şilingi pentru 
fiecare liră. În cele din urmă izbutise, şi pentru toţi cei care 
nu considerau episodul drept un precedent creat, onorabilele 
lui strădanii îi câştigaseră o stimă meritată; dar în nicio 
parte a lumii vizitele reciproce de curtoazie nu se bazează 
pe stimă, când lipseşte mobilierul asortat şi un serviciu de 
masă complet. Doamna Vincy nu se simţise niciodată la 
largul ei cu doamna Garth, şi adeseori o categorisea drept 
o femeie care fusese silită să muncească pentru a-şi agonisi 
pâinea – aluzie la profesia de învăţătoare îmbrăţişată de 
doamna Garth înainte de căsătorie; în care caz intimitatea 
ei cu Lindley Murray şi cu volumul Întrebările lui Magnall 
reprezenta un lucru echivalent cu competenţa unui postă-
var în domeniul mărcilor de fabrică al stămburilor, sau cu 
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cunoaşterea ţărilor străine de către un curier: nicio femeie cu 
dare de mână nu avea nevoie de aşa ceva. Şi de când Mary 
devenise menajera domnului Featherstone, puţina simpatie 
arătată de doamna Vincy familiei Garth se transformase în 
ceva mai concret, anume în îngrijorarea ca nu cumva Fred 
să se logodească cu fata aceea simplă, ai cărei părinţi „trăiau 
cu mijloace atât de modeste”. Dându-şi seama de această 
situaţie, Fred nu pomenea niciodată acasă despre vizitele 
făcute familiei Garth, care se înmulţiseră în ultima vreme, 
deoarece ardoarea crescândă a afecţiunii sale pentru Mary 
îl făcea să încline şi mai mult către neamul ei.

Domnul Garth avea un mic birou în oraş, şi Fred se 
duse acolo cu cererea lui. Reuşi fără multă greutate, căci 
deşi trecuse prin multe experienţe dureroase acestea nu 
erau suficiente pentru a-l face pe Caleb Garth prevăzător 
în afaceri sau neîncrezător în semenii lui, când nu se dove-
diseră singuri nevrednici de încredere; şi îl aprecia nespus 
de mult pe Fred, exprimându-şi certitudinea că flăcăul o să 
ajungă cineva – „e un tip deschis, afectuos, cu un caracter 
serios – poţi să te încrezi în el în orice privinţă”. 

Pe aceste argumente psihologice îşi întemeia Caleb pă-
rerea. Era unul dintre acei oameni rari, exigenţi cu ei înşişi 
şi indulgenţi faţă de ceilalţi. Se simţea oarecum ruşinat de 
greşelile vecinilor săi şi niciodată nu vorbea bucuros de 
ele; drept care nu era dispus să-şi abată gândul de la cea 
mai bună metodă de a face cheresteaua mai rezistentă şi 
de la alte procedee ingenioase, în scopul de a preîntâmpina 
asemenea erori. Când trebuia să impute ceva unui om,  
simţea nevoia să mişte de colo-colo toate hârtiile aflate în 
faţa lui, sau să traseze cu bastonul diferite diagrame, sau să 
facă anumite calcule cu mărunţişul în buzunar, înainte de a 
deschide discuţia; şi mai degrabă ar fi făcut treaba altora, 
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decât să găsească cusur activităţii lor. Mă tem că nu prea 
ştia cum se aplică disciplina.

Când Fred expuse împrejurările în care contractase da-
toria, dorinţa lui de-a o achita fără a-şi deranja tatăl, precum 
şi certitudinea că banii urmau să apară fără a pricinui cuiva 
vreun neajuns, Caleb îşi împinse ochelarii pe frunte, ascultă, 
privind în ochii limpezi, tineri, ai favoritului său, şi-l crezu 
pe cuvânt, fără să mai deosebească încrederea în viitor de  
realităţile trecutului. Simţi însă că sosise un prilej nimerit 
pentru o prietenească peroraţie asupra conduitei în viaţă 
şi că, înainte de a-şi da semnătura, trebuie să-l dojenească 
zdravăn. În consecinţă, luă hârtia şi-şi trase iar ochelarii pe 
nas, măsură spaţiul dinaintea sa, întinse mâna după pană şi o 
examină, o muie în cerneală şi o cercetă iarăşi, apoi împinse 
hârtia puţin într-o parte, îşi înălţă din nou ochelarii, îşi adânci 
cuta din colţul sprâncenelor stufoase, ceea ce aşternu pe faţa 
lui un aer blajin, aparte (iertaţi-mi măcar odată aceste detalii 
– v-aţi fi învăţat să le iubiţi şi dumneavoastră dacă l-aţi fi 
cunoscut pe Caleb Garth), şi rosti pe un ton înţelegător:

– A fost un ghinion, 'ai, că şi-a rupt genunchii calul 
ăla? Şi pe urmă, schimburile astea nu-ţi ies ca lumea când 
te târgui cu nişte jochei şmecheri. Altădată să fii mai în-
ţelept, băiete! 

După care Caleb îşi trase ochelarii la loc pe nas şi pur-
cese să-şi aştearnă semnătura, cu grija acordată totdeauna 
acestei operaţiuni, fiindcă de orice se apuca în materie de 
afaceri, o făcea temeinic. Contemplă literele largi şi bine 
proporţionate, precum şi înfloritura finală, ţinându-şi o clipă 
capul puţin aplecat într-o parte, pe urmă, întinzându-i lui 
Fred hârtia, spuse: „La revedere”, şi se lăsă din nou absorbit 
de planurile sale pentru noile cottage-uri de pe proprietăţile 
lui Sir James Chettam. 
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Fie că interesul faţă lucrarea aceea a îndepărtat din me-
moria lui episodul semnăturii, sau fie din vreun al motiv, de 
care Caleb era mai conştient, doamna Garth nu avu habar 
de această treabă.

De când se petrecuse această întâmplare, pe orizontul 
lui Fred se ivise o schimbare ce-i altera simţul distanţei, 
pricină din care suma dăruită de unchiul său Featherstone 
avu destulă însemnătate ca să facă întâi să-i năvălească 
şi apoi să-i fugă sângele din obraji, la început trădând o 
speranţă prea categorică, şi după aceea vădind o dezamă-
gire corespunzătoare. Eşecul lui Fred la examene făcuse 
ca tatăl să fie foarte supărat pentru datoriile contractate de 
acesta la colegiu şi stârnise acasă o furtună nemaipome-
nită. Domnul Vincy jurase că, dacă va mai fi pus în faţa 
unor asemenea situaţii, Fred va trebui să plece din casă şi 
să-şi câştige pâinea cum o să-l taie capul. Nici acum nu-şi 
recăpătase cu totul buna dispoziţie când vorbea cu fiul 
lui, care-l scosese din sărite, declarând, în stadiul acela al 
lucrurilor, că el n-are chef să se călugărească şi că „nu va 
înghiţi una ca asta”. Fred era conştient că ar fi fost tratat 
cu şi mai multă asprime, dacă familia – ca şi el personal – 
nu l-ar fi considerat în taină drept moştenitorul domnului 
Featherstone; felul în care bătrânul gentleman se mândrea 
cu el şi aparenta afecţiune ce-i arăta ţineau locul unei purtări 
mai aspre – aşa după cum, când un june nobil fură nişte 
bijuterii, numim acest act „cleptomanie”, vorbim despre el 
cu un zâmbet filozofic şi nu ne trece prin cap că ar trebui tri-
mis la casa de corecţie, asemenea unui ştrengar zdrenţăros 
care a şterpelit câţiva napi. De fapt, nădejdile tacite în tot 
ce urma să-i pună pe tavă unchiul Featherstone determinau 
optica sub care majoritatea locuitorilor din Middlemarch 
îl priveau pe Fred Vincy; iar în propria lui conştiinţă, ceea 
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ce avea să facă pentru el unchiul Featherstone, dacă s-ar 
fi aflat vreodată la strâmtoare, sau ceea ce avea să-i cadă 
pleaşcă, pur şi simplu sub forma unui noroc materializat, 
alcătuia o perspectivă în vânt, de dimensiuni nemăsurate. 
Dar odată căpătat, darul acela putea fi măsurat în bancnote 
şi, raportat la suma datorată, indica un deficit care încă mai 
trebuia acoperit fie de „chibzuinţa” lui Fred, fie de noroc, 
sub cine ştie ce înfăţişare. Căci micul episod al pretinsului 
împrumut, în care-l pusese pe taică-su să acţioneze în chip 
de agent pentru obţinerea certificatului de la Bulstrode, 
constituia un nou argument ce-l împiedica să apeleze la 
tată lui, cerându-i banii necesari pentru achitarea datoriei 
actuale; Fred avea un spirit destul de pătrunzător pentru a 
intui că mânia va şterge deosebirile, iar refuzul lui de a recu-
noaşte că ar fi luat bani cu împrumut pe baza testamentului 
unchiului va fi considerat drept o minciună sfruntată. Se 
dusese la taică-su şi-i povestise despre o afacere agasantă, 
fără să-i pomenească însă nimic despre cealaltă; în ase-
menea cazuri, o destăinuire completă produce întotdeauna 
impresia unei duplicităţi anterioare. Fred se ambiţiona să nu 
se murdărească cu minciuni sau chiar cu simple scorneli; 
adesea înălţa din umeri şi făcea o strâmbătură semnificativă 
faţă de ceea ce se numea „născocirile Rosamundei” (numai 
un frate poate asocia asemenea noţiuni cu persoana unei 
fete fermecătoare), şi, decât să rişte învinuirea de făţăr-
nicie, prefera să înfrunte chiar o încurcătură şi o situaţie 
stânjenitoare. Forţat de o asemenea problemă de conştiinţă 
luase Fred hotărârea înţeleaptă de a depune la maică-sa cele 
optzeci de lire. Mare păcat că nu i le dăduse pe loc domnului 
Garth; avea însă de gând să completeze suma cu alte şaizeci 
de lire şi, în vederea acestui lucru, păstrase în buzunarul 
lui douăzeci de lire, ca un soi de sămânţă care, sădită cu 

http://www.all.ro/middlemarch-vol-2.html



16

chibzuială şi udată cu noroc, ar putea rodi întreit – un ritm 
de multiplicare foarte sărăcăcios, când ogorul este sufletul 
nemărginit al unui tânăr gentilom având la dispoziţia lui 
toate numeralele.

Fred nu era pasionat de jocurile de noroc: nu suferea de 
acea boală specifică, pe parcursul căreia, a-ţi agăţa întreaga 
energie nervoasă de o unică şansă sau risc devine la fel de 
necesar ca şi duşca de alcool pentru beţiv. Manifesta doar 
o înclinare spre acea formă difuză a pasiunii pentru pariuri 
care nu ajunge la intensitatea alcoolismului ci se strecoară 
prin organism, circulând odată cu sângele cel mai sănătos, 
nutrit cu chil, menţinând o voioasă activitate a imaginaţiei, 
ce plăsmuieşte faptele pe măsura dorinţelor, şi, neresimţind 
niciun fel de spaime faţă de propria ei umoare, vede numai 
avantajele ce-ar reveni altora. Optimistul simte plăcerea de 
a-şi încerca şansa cu orice chip, fiindcă e convins de reuşită; 
şi plăcerea, încă mai generoasă, de a oferi unui număr cât 
mai mare de oameni posibilitatea de a participa la norocul 
lui. Lui Fred îi făcea plăcere să joace, îndeosebi biliard, la 
fel cum îi făcea plăcere să meargă la vânătoare sau să ia 
parte la cursele cu obstacole şi jocul îl pasiona cu atât mai 
intens, cu cât avea nevoie de bani şi spera să câştige. Dar 
sămânţa în valoare de douăzeci de lire fusese sădită în van 
pe ispititorul petec verde – atâta din ea cât nu se risipise 
pe de margini – şi Fred se trezi strâns de gât de apropierea 
termenului de plată, fără a avea la dispoziţie alţi bani afară 
de cele optzeci de lire depuse la maică-sa. Calul cu tigna-
fes călărit de Fred reprezenta un dar făcut mai de mult de 
unchiul său Featherstone: tatăl lui îi permitea întotdeauna 
să ţină un cal, deprinderile personale ale domnului Vincy 
îndemnându-l să vadă în acest lucru o pretenţie rezonabilă, 
chiar din partea unui fiu care te scotea din fire. Aşadar, calul 
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îi aparţinea lui Fred şi, îngrijat cum era să facă faţă plăţii 
iminente a poliţei, se hotărâse să sacrifice un bun fără de 
care negreşit că viaţa urma să-şi piardă din valoare. Luase 
hotărârea aceasta cu un sentiment de eroism – eroism la 
care îl sileau teama că o să-şi calce cuvântul dat domnului 
Garth, dragostea pentru Mary şi respectul faţă de părerea ei. 
Intenţiona să se ducă la iarmarocul de cai de la Houndsley, 
care trebuia să se ţină în ziua următoare şi, pur şi simplu, 
să-şi vândă calul, reîntorcându-se cu banii şi cu poştalionul. 
Fireşte, calul cu greu putea să-i procure mai mult de treizeci 
de lire, dar nu se ştia niciodată ce se mai poate întâmpla: ar 
fi fost o nebunie să fugă de noroc înainte de a-l fi întâlnit. 
Existau o sută de şanse contra una că în drum avea să i se 
înfăţişeze vreun prilej favorabil; cu cât se gândea mai mult la 
asemenea eventualitate, cu atât i se părea mai puţin cuminte 
să nu se echipeze cu praful de puşcă şi cartuşele necesare 
ca să împuşte chilipirul din zbor. Avea să meargă călare la 
Houndsley, împreună cu Bambridge şi Horrock „veteranul” 
şi, fără să le pună vreo întrebare directă, intenţiona să pro-
fite, virtual, de opiniile exprimate de ei. Înainte de a porni 
la drum, Fred luă banii lăsaţi la maică-sa. 

Mai toţi care-l văzură pe Fred ieşind călare din  
Middlemarch în tovărăşia lui Bambridge şi Horrock, în-
dreptându-se spre iarmarocul de cai din Houndsley, gândiră 
că tânărul Vincy umblă, ca de obicei, după plăceri; şi dacă 
nu l-ar fi apăsat conştiinţa neobişnuită a unor grave pro-
bleme ce se cereau rezolvate, el însuşi ar fi avut impresia 
de dezmăţ şi de zburdă, aşa cum te poţi aştepta din partea 
unui june vesel. Ţinând seama că Fred nu era defel bădăran, 
că mai degrabă privea de sus manierele şi limbajul tinerilor 
care nu fuseseră la universitate şi că aşternuse pe hârtie 
stanţe la fel de idilice şi nevoluptoase ca şi interpretarea sa 
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la flaut, atracţia resimţită faţă de Bambridge şi Horrock era 
un fapt interesant pe care nici măcar dragostea pentru cai nu 
putea s-o explice complet, fără acea misterioasă înrâurire 
a Providenţei, ce determină atâtea alegeri ale muritorilor. 
Sub oricare alt nume decât „plăcere”, compania acestor 
Messieurs Bambridge şi Horrock ar fi fost privită, fără 
doar şi poate, ca monotonă; iar a sosi împreună cu ei la 
Houndsley, într-o după-amiază cu burniţă, trăgând la hanul 
„Leul Roşu” de pe o uliţă întunecată de praful de cărbune, 
şi a prânzi într-o încăpere mobilată cu o hartă a comitatului, 
lustruită de atâta murdărie, cu un tablou prost reprezentând 
un cal anonim într-un grajd, cu un portret înfăţişând pe 
Majestatea-sa George al Patrulea, în mărime naturală, cu 
cizme şi cravaşă şi cu câteva scuipători de plumb, ar fi putut 
să pară o treabă greu de suportat, dacă nu ar fi intervenit 
puterea „definiţiei” care stabileşte că împerecherea unor 
lucruri de felul ăsta e „veselă”.

Domnul Horrock arbora, hotărât, un aer de aparentă 
impenetrabilitate care lasă joc liber imaginaţiei. La prima 
căutătură, costumul său sugera o palpitantă asociere cu caii 
(de ajuns să menţionăm pălăria cu boruri late, împinsă în 
sus, într-un unghi abia-abia perceptibil, tocmai cât trebuie 
ca să nu existe bănuiala că ar fi trasă în jos); iar natura îi 
dăruise trăsături care, datorită unor ochi mongolici, na-
sului, gurii şi bărbiei ce păreau să urmeze borul pălăriei, 
fiind uşor răsfrânte în sus, lăsau impresia unui discret şi 
neschimbat zâmbet sceptic – adică cea mai tiranică dintre 
expresii pentru o minte sensibilă şi care, când e însoţită de 
tăcerea potrivită, e aptă să creeze reputaţia unei inteligenţe 
de neînfrânt şi a unui nesecat fond de umor, prea sec pentru 
a curge, şi închistat, probabil, sub o crustă de neînlăturat 
– precum şi a unei judecăţi critice pe care, dacă ai avea 
vreodată norocul s-o cunoşti, ar fi esenţă pură şi nimic 
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altceva. Este o fizionomie întâlnită în toate vocaţiile, dar 
poate că niciodată nu are mai multă putere asupra tineretului 
englez decât când o întâlneşti concretizată în persoana unui 
expert în probleme cavaline.

La o întrebare pusă de Fred cu privire la chişiţa calului 
său, domnul Horrock se răsuci pieziş în şa şi privi vreo 
trei minte în şir pasul animalului, apoi se întoarse cu faţa 
înainte, îşi prinse frâul în mână şi rămase tăcut, cu un profil 
nici mai mult nici mai puţin sceptic decât până atunci.

Rolul astfel jucat în dialog de către domnul Horrock 
era teribil de eficient. În sufletul lui Fred stârnea un văl-
măşag de patimi – dorinţa nebună de a zdrobi opinia lui 
Horrock, silindu-l să şi-o exprime, înfrânată de dorinţa de 
a păstra avantajul prieteniei lui. Totdeauna exista o şansă 
ca Horrock să rostească la momentul oportun ceva cu totul 
şi cu totul de nepreţuit.

Domnul Bambridge avea purtări mai deschise şi părea 
dispus să-şi dea pe faţă, fără zgârcenie, ideile. Era zgo-
motos, robust şi uneori se spunea că ar „avea slăbiciuni”, 
mai cu seamă pentru înjurături, băutură şi târnuiala soţiei. 
Unele persoane, care păgubiseră în târgurile încheiate cu 
el, îl etichetau drept hapsân, dar el socotea negoţul de cai 
drept cea mai frumoasă dintre arte şi ar fi putut argumenta 
în mod demn de crezare că nu avea nimic de-a face cu 
morala. Fără îndoială, era un om prosper, suporta băutura 
mai bine decât suportau alţii cumpătarea şi, în ansamblu, 
înflorea ca un dafin verde. Dar aria conversaţiei sale era 
limitată şi, asemenea frumosului cântec bătrânesc Stropi de 
rachiu, după o bucată de vreme îţi făcea impresia că o ia 
de la capăt într-un fel care ar putea da ameţeală cugetelor 
mai slabe. Totuşi, în diferite cercuri din Middlemarch, o 
uşoară infuzie de Bambridge era apreciată că ar da „ton şi 
prestanţă”, iar în barul şi sala de biliard de la „Dragonul 
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Verde” figura printre persoanele ilustre. Cunoştea câteva 
anecdote despre eroi ai turfului şi felurite şmecherii abile ale 
marchizilor şi viconţilor ce păreau a dovedi că sângele nobil 
îşi afirmă întâietatea chiar şi printre escroci; dar minuţioasa 
capacitate de reţinere a memoriei sale era demonstrată cu 
precădere când aborda tema cailor vânduţi şi cumpăraţi de 
el personal: numărul de mile pe care-l puteau străbate în 
trap fără să li se clintească un fir de păr constituia încă, după 
ani de zile, subiectul unor pasionate declaraţii, în cursul 
cărora aţâţa imaginaţia ascultătorilor, fiind gata să le jure 
solemn că în viaţa lor nu mai văzuseră ceva asemănător. Pe 
scurt, domnul Bambridge era un băiat de viaţă şi un vesel 
tovarăş de drum.

Fred era destul de subtil pentru a nu le spune prietenilor 
săi că se duce la Houndsley cu intenţia de a-şi vinde calul: 
dorea să descopere direct opinia lor sinceră asupra valorii 
patrupedului, nefiind conştient că o părere sinceră era cel din 
urmă lucru ce-l puteai smulge de la asemenea critici emi-
nenţi. Domnul Bambridge nu cădea victimă slăbiciunii de 
a linguşi fără un temei. Până atunci nu se arătase niciodată 
prea impresionat de faptul că nefericitul murg era bolnav 
de tignafes în asemenea hal încât ar fi fost nevoie de vorbe 
blestemate ce duc la pierzanie, pentru a-l putea descrie. 

– Prost târg ai mai făcut, Vincy, când l-ai schimbat 
ducându-te la altcineva în loc să te sfătuieşti cu mine! Păi 
cum, în viaţa dumitale n-ai călărit pe spinarea vreunui cal 
mai minunat decât roibul ăla, şi l-ai dat pentru dobitocul 
ăsta! Dacă-l pui în galop mărunt de vânătoare, o întinde ca 
douăzeci de buşteni. De când mă ştiu, n-am auzit decât de 
un singur nechezător mai bolnav ca ăsta, şi ăla tot un murg, 
calu’ lui Pegwell, cultivatorul; acu’ vreo şapte ani obişnuia 
să-l înhame la cabrioleta lui şi voia să mă potcovească pe 
mine cu el, da’ i-am zis: „Mulţam frumos, Peg, da’ eu 
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