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de seamă gramatician din zilele lui.
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În care cititorul face cunoştinţă 

cu un om de omenie

În după-amiaza târzie a unei zile răcoroase de februarie, doi gentle -
meni se aflau singuri la o masă bându-şi vinul, într-un salon fru -

mos mobilat, în oraşul P. din Kentucky. Nu se afla picior de servitor
prin preajmă, iar cei doi, cu scaunele apropiate, păreau a discuta un
subiect cu mare seriozitate.

Doar obişnuinţa ne-a făcut mai devreme să-i numim pe amândoi
gentlemeni. Pentru că unul din ei, la o privire mai atentă, nu părea
deloc, la drept vorbind, să facă parte din această tagmă. Era scund şi
îndesat, cu trăsături aspre, comune şi avea aerul acela prefăcut şi de
plin de sine care caracterizează un om de condiţie joasă care încearcă
să-şi facă loc cu coatele în societate. Vesta multicoloră, lipsită de bun
gust, cu care era împopoţonat, eşarfa albastră cu buline galbene, pre -
cum şi cravata ţipătoare de dedesubt, erau toate în ton cu aerul pe
care-l degaja bărbatul. Mâinile lui, mari şi aspre, erau încărcate de
inele; la încheietură avea un ceas greu, de aur, de care era prinsă o
legătură de brelocuri de mărimi şi culori neobişnuite, brelocuri pe
care, în febra discuţiei, le flutura şi le scutura cu vădită satisfacţie.
Vorbirea sa sfida în mod făţiş şi cu uşurinţă Gramatica lui Murray*,
fiind pe alo curi împodobită cu expresii lumeşti pe care ne este peste



poate să le redăm aici, oricât de mare ar fi dorinţa noastră de a fi cât
mai expresivi.

Tovarăşul lui, domnul Shelby, părea a fi un adevărat gentleman;
interiorul casei sale şi ordinea ce domnea pretutindeni în gospodărie
erau semne vizibile ale bunăstării. Aşa cum am spus mai devreme,
cei doi se aflau în mijlocul unei discuţii foarte serioase.

— Aşa cred eu că ar trebui să procedăm, spuse domnul Shelby.
— Nu pot să închei afacerea aşa, în mod categoric nu pot, domnule

Shelby, spuse celălalt, ridicând paharul de vin până în dreptul ochilor.
— Adevărul este, Haley, că Tom nu este un om de rând; el valo -

rează toţi banii aceştia, oriunde ar fi. Este statornic, cinstit, destoinic
şi-mi conduce toată ferma ireproşabil.

— Vrei să spui că-i cinstit atât cât poate fi un negru, spuse Haley,
turnându-şi un pahar de coniac.

— Nu, vreau să spun că Tom este cu adevărat un om bun, sta -
tornic, cu judecată şi credincios. A devenit credincios acum patru ani,
la o întâlnire religioasă ţinută în cort; iar eu cred că este credincios cu
adevărat. De atunci am avut toată încrederea în el şi i-am dat pe mână
tot ce aveam – bani, casă, cai – şi l-am lăsat să umble liber peste tot
în ţinut; întotdeauna s-a dovedit a fi corect şi cinstit în toate.

— Unii oameni nu cred că mai este şi negri pioşi, Shelby, spuse
Haley, făcând un gest larg cu mâna, dar eu cred. Uite, în ultimul lot
pe care l-am dus la Orleans era un negru, îţi spun, dacă-l auzeai
rugându-se ai fi zis că eşti chiar în biserică; şi mai era şi blând şi liniş -
tit pe deasupra. Mi-a adus şi un câştig bunicel, drept să-ţi spun, căci
l-am cumpărat pe bani puţini de la un om care a trebuit să vândă tot
ce avea; am luat şase sute pe el. Da, cred că religia este un lucru
valoros la un negru, mai ales dacă-i sinceră, nu prefăcută.

— Ei bine, dacă cineva are o credinţă sinceră, Tom este acela, nu
se lăsă celălalt mai prejos. Astă toamnă l-am trimis în Cincinnati, de
unul singur, să încheie o afacere pentru mine şi să-mi aducă cinci
sute de dolari. „Tom, am încredere în tine pentru că ştiu că eşti un
bun creştin şi că nu înşeli”, i-am spus eu. Şi Tom s-a întors, aşa cum
mă aşteptam; ştiam că o va face. Se pare că nişte indivizi josnici l-au
întrebat atunci: „Tom, de ce nu fugi în Canada?” „Nu pot face asta,
stăpânul meu are încredere în mine!” Povestea mi-a ajuns la urechi
mai târziu. Îmi pare rău dacă trebuie să-i ţin partea lui Tom, dar
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*Jim Crow – nume depreciativ dat negrilor, derivat de la un personaj
comic interpretat de T. D. Rice, un rapsod alb. Între 1880 şi 1960, legile de
segregare rasială promulgate erau numite legi „Jim Crow” (n.tr.).

trebuie să spun asta. El este suficient ca să acopere întreaga sumă; 
şi, dacă ai avea puţină conştiinţă, Haley, ai accepta târgul.

— Ei bine… conştiinţă am, atâta câtă îşi poate permite un om 
de afaceri – aşa, puţină, cât să jur pe ea, spuse negustorul glumeţ. 
Şi, apoi, sunt gata să fac orice lucru rezonabil ca să-mi ajut prietenii;
dar anul acesta, vezi, a fost un an cam greu pentru mine, puţin cam
prea greu.

Negustorul oftă gânditor şi-şi mai turnă coniac. 
— Atunci, Haley, cum vrei să facem afacerea? întrebă domnul

Shelby, după un moment stânjenitor de tăcere. 
— Păi, nu mai ai vreun băiat sau vreo fată să-mi dai pe lângă Tom?
— Hm! Nu am nimic de care să mă pot lipsi; ca să-ţi spun ade -

vărul, numai nevoia mă împinge să vând. Altfel, nu m-aş fi învoit
să-i vând pe niciunul din oamenii mei, sincer îţi spun.

În momentul acela, uşa se deschise şi un băieţel mulatru de vreo
patru, cinci ani intră în cameră. În înfăţişarea lui era ceva extraor -
dinar de frumos care te cucerea pe loc. Părul negru, moale ca mă -
tasea, cădea în bucle în jurul feţei rotunde, cu gropiţe în obraji, iar
ochii mari, negri, aprinşi şi umezi, te priveau de sub genele lungi şi
dese. Purta o rochiţă din stofă cu dungi roşii şi galbene, lucrată cu
multă grijă şi bine aranjată pe el astfel încât să-i pună în evidenţă
frumuseţea; un anumit aer comic de siguranţă amestecată cu sfială
arăta că era obişnuit să fie răsfăţat şi băgat în seamă de stăpânul lui.

— Ce faci, Jim Crow?* Prinde-l! spuse domnul Shelby, fluierând
şi aruncându-i un ciorchine de strugure.

Copilul alergă repede să-şi prindă premiul, iar stăpânul lui râse. 
— Vino aici, Jim Crow! spuse el. Copilul se apropie, iar stăpânul

îl mângâie pe părul creţ şi-l trase de bărbie. 
— Acum, Jim, arată-i domnului că ştii să cânţi şi să dansezi! Băia -

tul începu unul din cântecele acelea sălbatice, groteşti, cântate de
negri, cu o voce clară, plină, însoţită de multe mişcări comice ale mâi -
nilor, ale picioarelor şi ale întregului corp, toate într-un ritm perfect
cu muzica.

11Coliba unchiului Tom



Harriet Beecher Stowe12

— Bravo! spuse Haley, aruncându-i un sfert de portocală.
— Acum, Jim, mergi ca bătrânul Cudjoe când are o criză de reu -

matism, îi spuse stăpânul lui. 
Imediat, picioarele flexibile ale copilului se strâmbară pentru a

sugera suferinţa şi, cu spatele cocoşat şi bastonul stăpânului său în
mână, începu să facă pe şchiopul prin cameră, în timp ce feţişoara
lui luă o expresie dureroasă, scuipând în dreapta şi în stânga aşa cum
făcea bătrânul.

Amândoi domnii râseră zgomotos.
— Acum, Jim, arată-ne cum dirijează Elder Robbins corul la biserică!
Băiatul îşi alungi feţişoara bucălată incredibil de mult şi începu să

dea tonul unui psalm cu o voce nazală şi o gravitate imperturbabilă. 
— Uraaa! Bravo! Ce băieţel talentat! spuse Haley; e o adevărată

figură, pe cinstea mea! Uite ce e, spuse el, bătându-l brusc pe domnul
Shelby pe umăr, dă-mi-l şi pe băiat şi încheiem afacerea, gata! Înche -
iem afacerea! Hai, recunoaşte că mai bine de atât nu se putea!

În acel moment, uşa se deschise încet şi o tânără mulatră în jur de
douăzeci şi cinci de ani intră în cameră.

Nu era nevoie decât de o privire pentru a-ţi da seama că era ma -
ma băieţelului. Aceiaşi ochi expresivi, negri, cu gene lungi, acelaşi
păr negru, buclat. Tenul ei ciocolatiu lăsa să se vadă în obraji două
pete roşiatice, care se făcură şi mai roşii când femeia observă privirea
străinului aţintită asupra ei, cu o admiraţie îndrăzneaţă şi nedisimu -
lată. Rochia îi venea foarte bine pe trup şi îi scotea în evidenţă for -
mele ei fine, iar mâna delicată, piciorul subţire şi glezna nu scăpară
privirii agere a negustorului, care era obişnuit să evalueze dintr-o
privire trăsăturile frumoase ale unei femei.

— Ce este, Eliza? spuse stăpânul, în timp ce ea se opri şi se uita
ezitând la el.

— Îl căutam pe Harry, domnule.
Băiatul se aplecă spre ea arătându-i bunătăţile din şorţuleţ. 
— Bine, îl poţi lua atunci, spuse domnul Shelby.
Femeia se retrase în grabă, ţinându-şi copilul în braţe. 
— Pe legea mea! exclamă negustorul, întorcându-se spre el plin

de admiraţie, iată o marfă într-adevăr bună! În New Orleans, ai putea
să iei oricând o avere pe fata asta. Am văzut cum au fost plătiţi peste
o mie de dolari pentru fete nici pe departe la fel de frumoase ca asta!
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— Nu vreau să fac avere pe seama ei, spuse domnul Shelby, pe 
un ton sec.

Căutând să schimbe subiectul discuţiei, desfăcu o sticlă de vin şi
îi ceru tovarăşului său părerea despre el. 

— Foarte bun, domnule! spuse negustorul. 
Apoi, întorcându-se şi punându-şi cu familiaritate mâna pe

umărul lui Shelby, adăugă: 
— Hai, facem târgul? Cât vrei pe fată? 
— Domnule Haley, nu este de vânzare! spuse Shelby. Soţia mea

nu s-ar despărţi de ea nici dacă i s-ar oferi greutatea ei în aur! 
— Eh! Aşa spun femeile întotdeauna, pentru că nu ştiu să soco -

tească. Dar ia spune-le câte ceasuri, zorzoane şi pălării cu pene îşi
pot cumpăra cu aurul acela şi se vor răzgândi cu siguranţă. 

— Nu rămâne nu, Haley, şi nu mai discut! spuse Shelby cu
hotărâre.

— Atunci dă-mi băiatul, zise negustorul. Trebuie să recunoşti că
am coborât destul de mult preţul.

— Ce Dumnezeu vrei să faci cu un copil? întrebă Shelby. 
— Păi… am un prieten care se ocupă de copii, vrea să cumpere

băieţi frumoşi şi să-i crească pentru vânzare. Numai marfă de calitate,
băieţi care să fie servitori în casele bogătaşilor care îşi permit să-i plă -
tească. Se plăteşte foarte bine pentru un băiat care să le deschidă uşa,
să-i servească la masă şi să-i îngrijească. Băieţeii ăştia aduc un câştig
frumuşel; iar diavolul ăsta mic e tocmai marfa de care am nevoie!

— Aş prefera să nu-l vând, spuse domnul Shelby, gânditor; de
fapt, domnule, sunt un om cu suflet, nu-mi place să-l iau pe băiat de
lângă mama lui.

— O, da? Aşa e, înţeleg perfect! Uneori este tare neplăcut să te
descurci cu femeile, nici mie nu-mi plac ţipetele şi văicărelile. Sunt
tare neplăcute; dar eu, de regulă, le evit, domnule. Dar dacă trimiţi
fata undeva cu treabă pentru o zi sau o săptămână, lucrul se face în
linişte, în lipsa ei. Apoi, ca s-o împace, soţia ta ar putea să-i cumpere
nişte cercei, o rochie nouă sau nişte mărunţişuri de felul ăsta.

— Mi-e teamă că nu se poate. 
— Doamne, cum să nu se poată? Știi doar că ei nu sunt ca noi,

albii; ei trec repede peste tot, numai să ştii cum să-i iei. Da, continuă
Haley, cu un aer confidenţial şi inocent, se spune că genul ăsta de



*William Wilberforce (1759–1883) – politician englez, lider al mişcării de
abolire a sclaviei. În 1785 s-a convertit la creştinismul evanghelic după care
a condus multe campanii în scopul abolirii sclaviei, suprimării viciilor,
introducerii creştinismului în India şi prevenirii actelor de cruzime asupra
animalelor (n.tr.).

afacere aspreşte sentimentele; dar eu unul nu am considerat nicioda -
tă aşa. Adevărul este că eu niciodată n-am putut să procedez ca unii.
I-am văzut smulgând copilul din braţele mamei şi punându-l la
licitaţie, în ţipetele nebuneşti ale femeii; ăsta-i un mod foarte urât de
a proceda – strică marfa – o face uneori chiar incapabilă pentru mun -
că. O sclavă frumoasă din New Orleans a fost complet distrusă de o
afacere ca asta. Negustorul care o cumpărase n-a vrut să-i cumpere
şi copilul, iar femeia era una din categoria celor care fierb de mânie…
Îţi spun, îşi strângea copilaşul la piept, ţipa şi făcea din ce în ce mai
urât. Îmi îngheaţă sângele în vine numai când mă gândesc; şi, după
ce i-au luat copilul, iar pe ea au închis-o, femeia a înnebunit şi, într-o
săptămână, a murit. O adevărată pierdere, domnule, o mie de dolari;
şi toate astea pentru lipsa de cap; de aceea eu cred că e mai bine să
fii un om cu suflet, domnule; o spun din experienţă. 

După aceasta, negustorul se întinse pe spate în scaunul său şi-şi
îndoi braţul cu un aer de virtute, considerându-se probabil un al
doilea Wilberforce*.

Subiectul părea că-l preocupă profund pe gentleman căci, în timp
ce domnul Shelby decojea gânditor o portocală, Haley îşi continuă
peroraţia, cu un soi de timiditate şi, în acelaşi timp, parcă împins de
adevăr să mai adauge câteva cuvinte.

— Știu că nu dă bine să te lauzi; dar o spun numai pentru că ăsta-i
adevărul. Eu sunt recunoscut drept negustorul care aduce cele mai
bune turme de negri pe piaţă – cel puţin aşa mi s-a spus, de o sută de
ori – toţi sunt graşi şi frumoşi. Mai pierd şi eu câte unul, ca toţi negus -
torii care fac afacerea asta. Dar totul se datorează modului în care
îmi conduc afacerile, domnule; iar omenia a fost întotdeauna
principiul meu în afaceri.

Domnul Shelby nu ştiu ce să răspundă şi spuse: 
— Într-adevăr! 
— Ştiu că unii au râs şi au vorbit despre mine şi despre principiile

mele, domnule, pentru că ele nu sunt prea populare şi nici obişnuite;
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dar eu n-am renunţat la ele, n-am renunţat şi am câştigat bine; da,
domnule, pot spune că principiile mele mi-au adus câştig! adăugă
negustorul şi râse de gluma sa. 

Era ceva atât de amuzant în aceste peroraţii despre omenie, încât
domnul Shelby nu-şi putu abţine nici el râsul. Poate că şi tu râzi,
dragă cititorule; dar ştim cu toţii că omenia este înţeleasă în moduri
atât de diferite în zilele noastre şi lucrurile ciudate pe care oamenii
de omenie le spun şi le fac nu au limite.

Râsul domnului Shelby îl încurajă pe negustor să continue. 
— Ciudat lucru, dar niciodată n-am putut să-i fac pe oamenii ăştia

să mă înţeleagă. De exemplu – fostul meu asociat, Tom Loker, din
Natchez; era un tip deştept, dar cu negrii se purta ca dracu’. Ăsta era
principiul lui, altminteri era un om bun, unul mai bun ca el nici că se
afla; dar ăsta era sistemul lui, domnule. Eu încercam să-l conving:
„De ce, Tom, când sclavele tale plâng le mai loveşti în cap şi le mai
iei la bătaie? E ridicol şi nu ajută la nimic. Nu-i nimic dacă plâng, îi
spuneam eu; asta e firea lor, trebuie să se descarce şi ele cumva, că
dacă nu se descarcă într-un fel, se descarcă în altul. În plus, Tom, se
îmbolnăvesc şi se urâţesc – mai ales mulatrele – de parcă diavolul a
intrat în ele şi nu mai sunt bune de nimic. Aşa că de ce nu le iei cu
vorba bună? De puţină omenie depinde totul, Tom, şi face mai mult
decât pumnii şi ciomegele; chiar aduce un câştig mai bun; de puţină
omenie depinde totul…” Dar Tom nu pricepea o iotă. Mi-a adus
atâtea pierderi, încât a trebuit să mă despart de el, deşi avea o inimă
bună şi era bun în afaceri.

— Şi crezi că modul tău de a face afaceri este mai bun decât al lui
Tom? întrebă domnul Shelby.

— Păi da, domnule, desigur. Vezi, de câte ori pot, am grijă să evit
părţile neplăcute ale negoţului meu. De exemplu, la vânzarea
copiilor am grijă să le trimit departe pe mame – ochii care nu se văd,
se uită, ştii zicala – şi când totul e aranjat şi nu se mai poate face
nimic, ele se obişnuiesc cu ideea. Ştii, negrii nu sunt crescuţi ca noi,
albii, care ne păstrăm soţiile şi copiii şi aşa mai departe. Negrii, dacă
sunt educaţi cum se cuvine, nu au niciun fel de aşteptări în această
privinţă; aşa că totul este mai uşor pentru ei. 

— Mă tem atunci că nici ai mei nu sunt educaţi cum se cuvine,
spuse domnul Shelby.

15Coliba unchiului Tom



Harriet Beecher Stowe16

— Cred şi eu! Voi, cei din Kentucky, îi stricaţi pe negri. Le vreţi
binele, dar la urma urmei nu le faceţi deloc bine. Unui negru care va
fi dus în toată lumea şi vândut lui Tom, lui Dick sau Dumnezeu mai
ştie cui, nu e bine să-i dai principii şi speranţe şi să-l creşti prea bine
pentru că apoi îi va fi greu în condiţii aspre. Îndrăznesc să spun,
negrii dumitale ar sta ca pe ace într-un loc în care alţi negri ar dansa
şi-ar cânta. Fiecare om, domnule Shelby, are o părere bună despre
ceea ce face el; iar eu cred că tratez negrii aşa cum merită trataţi.

— E un lucru bun să fii mulţumit, spuse domnul Shelby, cu o
uşoară ridicare din umeri şi un vădit sentiment de neplăcere.

— Deci, spuse Haley, după ce amândoi îşi spuseseră punctul de
vedere, ce zici, facem afacerea?

— O să mă gândesc şi o să vorbesc şi cu soţia, spuse domnul
Shelby. Între timp, Haley, dacă vrei să se petreacă totul în linişte cum
ai spus, ar fi bine să nu se afle prin împrejurimi. Va ajunge la urechile
băieţilor mei şi atunci, dacă ei află asta, nu va mai fi deloc o treabă
uşoară să iei vreunul din negrii mei, te asigur! 

— O, desigur! Cum să nu! Dar să ştiţi că sunt foarte grăbit şi vreau
să ştiu cum stau, cât mai curând posibil, spuse el ridicându-se şi
îmbrăcându-şi paltonul. 

— Bine, vino astă seară între şase şi şapte şi o să-ţi dau un răs -
puns, spuse domnul Shelby, iar negustorul făcu o plecăciune şi ieşi.

Ah, ce mi-ar fi plăcut să-l pot arunca afară pe individul ăsta! îşi spuse
în sinea lui. Ce obraznic! Ştie că mă are la mână. Dacă mi-ar fi spus cineva
că o să ajung să-l vând pe Tom unui mârşav negustor de sclavi din Sud,
i-aş fi spus: „Ce sunt eu, câine, ca să fac aşa ceva?” Dar uite că acum fac
exact asta. Vând şi copilul Elizei pe deasupra! Cred că o să am un scandal
serios cu soţia. Ca să nu mai vorbesc despre Tom. Deh, iată ce-nseamnă să
ai datorii… mârşavul acela îşi vede numai interesul lui şi profită!

În ceea ce priveşte sclavia, poate că cel mai blând regim există în
statul Kentucky. Munca în agricultură este cea mai răspândită şi se
desfăşoară tihnit şi continuu, fără acele perioade de grabă şi apăsare
ca în statele din Sud, fapt pentru care îndatoririle unui negru sunt
mai uşoare şi mai ponderate; stăpânul, mulţumit cu un câştig obţinut
treptat, nu are acea dorinţă de a se îmbogăţi imediat, dorinţă care
duce la un comportament aspru şi la ignorarea intereselor celor mai
slabi şi fără apărare.
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Dacă cineva ar vizita moşiile din Nord şi ar vedea indulgenţa
unor stăpâni şi a soţiilor lor, precum şi loialitatea plină de afecţiune
a unor sclavi, ar putea fi tentat să creadă în legenda aceea conform
căreia sclavia este o instituţie patriarhală şi aşa mai departe; dar,
deasupra acestei imagini se întinde o umbră, ca o prevestire rea –
umbra legii. Atâta timp cât legea consideră aceste fiinţe umane cu
inimi care bat şi cu sentimente vii drept obiecte ce pot fi posedate de
un stăpân, atâta timp cât falimentul, nenorocirea, imprudenţa sau
moartea celui mai bun stăpân le poate transforma în orice zi viaţa
blândă şi sigură în calvar şi nefericire, nu vom putea concepe sclavia
drept un lucru frumos şi idilic.

Domnul Shelby era un om cinstit, bun şi blând, întotdeauna îngă -
duitor cu cei din jurul lui, iar pe domeniul lui nu existase niciodată
vreo lipsă care ar fi putut afecta condiţiile negrilor. Însă, în afaceri,
făcuse anumite speculaţii riscante şi cu o oarecare uşurinţă; se impli -
case mult în aceste afaceri, iar notele sale de plată ajunseseră în
mâinile unuia ca Haley. Aşa se explică faptul că cititorii au putut fi
martori la conversaţia de mai înainte. 

Însă, se întâmplă ca, apropiindu-se de uşă, Eliza să prindă sufi -
ciente cuvinte din discuţia lor pentru a-şi da seama că negustorul
făcea o ofertă stăpânului ei pentru cineva. 

S-ar fi oprit bucuroasă în spatele uşii să mai asculte, după ce ieşi,
dar o auzi pe stăpână strigând-o şi trebui să alerge la ea.

Totuşi, i se păruse că negustorul făcuse o ofertă pentru băiatul ei;
oare se înşelase? Inima îi bătea cu putere şi, fără să-şi dea seama, îl
strânse pe băiat atât de tare la piept, încât micuţul îşi ridică ochii
mirat spre ea. 

— Eliza, fetiţo, ce te doare astăzi? o întrebă stăpâna ei, când Eliza
răsturnă vasul cu apă, dărâmă masa de lucru şi, distrată, îi dădu
stăpânei ei o cămaşă de noapte în locul rochiei de mătase pe care
aceasta îi ordonase să o aducă din garderob.

Eliza izbucni: 
— O, doamnă! oftă ea, ridicând ochii; apoi, izbucnind în lacrimi,

căzu pe un scaun şi începu să plângă cu suspine.
— Dumnezeule, Eliza, copila mea, ce s-a întâmplat? întrebă stăpâna.
— O, doamnă! oftă Eliza, în salonaş este un negustor care vor -

beşte cu stăpânul, l-am auzit!
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— Of, prostuţo, da, este…
— Doamnă, credeţi că stăpânul ar putea să-l vândă pe Harry 

al meu? 
Şi sărmana femeie se lăsă pe un scaun şi începu să plângă cu

sughiţuri. 
— Să-l vândă?! Nu, prostuţo! Ştii că stăpânul tău nu face niciodată

afaceri cu acei negustori din Sud şi nu va vrea niciodată să vândă
vreun servitor de-al său, atâta timp cât el se poartă cum se cuvine. De
ce crezi tu, copilă, că omul acela ar vrea să-l cumpere pe Harry al
tău? Crezi că toată lumea se învârte în jurul lui, aşa cum crezi tu,
gâsculiţo? Hai, revino-ţi şi vino de-mi încheie rochia. Aşa, acum
împleteşte-mi frumos părul la spate cum ai învăţat ieri şi nu mai
asculta pe la uşi!

— Dar, doamnă, dumneavoastră n-o să fiţi niciodată de acord 
cu… cu…

— Prostii, fetiţo! Bineînţeles că nu! De ce vorbeşti aşa? Este ca şi
cum aş fi de acord să-mi vând propriul copil. Eliza, eşti prea mândră
de copilaşul tău! Nu ne mai poate nimeni călca pragul că, gata, tu
crezi că a venit să-l cumpere pe el.

Liniştită de vorbele încrezătoare ale stăpânei ei, Eliza începu 
să-i facă toaleta, cu vioiciune şi îndemânare, râzând de propriile 
ei temeri.

Doamna Shelby era o femeie superioară atât din punct de vedere
intelectual, cât şi moral. La sufletul mare şi la generozitatea ei, care
se poate spune că sunt caracteristice femeilor din Kentucky, se
adaugă o înaltă moralitate şi principii religioase solide, puse în prac -
tică cu multă energie şi abilitate în viaţa de zi cu zi. Soţul ei, care nu
se declara a fi adeptul vreunei credinţe religioase, respecta profund
seriozitatea principiilor ei şi chiar punea mare preţ pe părerea ei.
Acesta îi dădea mână liberă în a face tot ce credea de cuviinţă pentru
bunăstarea şi educarea negrilor, deşi el nu lua, propriu-zis, parte la
eforturile ei. De fapt, chiar dacă nu credea tocmai în doctrina creştină
şi în faptele bune ale sfinţilor, părea să creadă cu tărie în faptul că,
dacă soţia lui avea pioşenie şi bunătate suficiente pentru amândoi, va
putea ajunge şi el în rai, datorită calităţilor ei religioase. 

Cea mai mare apăsare pe care o avea domnul Shelby pe suflet,
după discuţia cu negustorul, era faptul că va trebui să-i spună soţiei



lui despre aranja mentul plănuit şi se gândea că aceasta va reacţiona
cu rugăminţi fierbinţi şi se va opune cu putere. 

Cât despre doamna Shelby, fiind complet neştiutoare de temerile
soţului ei şi încredinţată de bunătatea de care acesta dădea dovadă
în cele mai multe situaţii, fusese foarte sinceră în sentimentele
exprimate la suspiciunile Elizei. De fapt, ea alungă problema din
mintea ei, fără să se mai gândească la ea; şi, ocupată cu pregătirile 
în vederea unei vizite pe care avea s-o facă în seara aceea, uită
complet de toate acestea. 
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