
Aventurile lui Tom Sawyer -  Mark Twain 

           

 Fragmente       

”După-amiezele de vară erau lungi.Nu se întunecaseîncă.Deodată Tom se 

opri din fluierat.I se ivise în față un străin, un băiat puțintel mai mare ca el. Un 

nou venit, de orice vârstă, băiat sau fată ,stârnea vâlvă mare în bietul târgușor St. 

Petersburg.Și unde mai pui că băiatul acesta era și frumos îmbrăcat ,auzi colo  : 

îmbrăcat frumos în zi de lucru!Nemaipomenit! Purta  o pălăriuță frumoasă, o 

hăinuță din postav albastru ,încheiată până în gât,nou-nouță și curată ,ca scoasă 

din cutie,pantalonii la fel.Și avea și ghete în picioare,deși nu era decât vineri ; 

cravata la gât ,nou-nouță și curată,ca scoasă din cutie,pantalonii la fel.Și cu cât 

se zgâia la minunea asta grozavă, cu atâta era mai scârbit de găteala străinului și 

cu atât îi părea propia lui îmbrăcăminte mai jertpelită.”    

”Ascultă ce-ți spun eu ,Tom! Nu-i nici o scofală să fii bogat, geaba zice 

lumea. Griji și iar griji,de te trec  nădușelile și ai vrea mai bine să fii pe lumea 

ailaltă.” 

”Nu, Tom, nu vreau să fiu bogat și nu vreau să stau în afurisitele alea de 

case îmbâcsite.Mie-mi place pădurea și apa și butoaiele și nu le mai las de-aici 

încolo.”      

”Încredințăm cititorii că norocul neașteptat ce dăduse peste Tom și Huck a 

iscat vâlvă mare în bietul târgușor St. Petersburg. O sumă atât de impunătoare,în  

bani peșin, părea aproape de necrezut”       

”Oriunde se arătau Tom și Huk, lumea îi copleșea cu măguliri,îi admira, îi 

privea cu nespus interes.Băieții nu-și aminteau ca vorbele lor să fi avut vreodată  

atâta greutate,acum tot ce le ieșea din gură era socotit ca sfânt,se punea mare 

preț pe spusele lor,care umblau din gură în gură;tot ce făceau  părea să fie 

vrednic de băgat în seamă. Trecea drept de la sine înțeles că ei nici n-ar mai fi 

putut spune sau face lucruri de rând. ,, 


