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ALPHONSE  DAUDET
Ce au de a face un catâr al unui Papă din Avignon  

care a așteptat șapte ani ca să se răzbune cu o lovitură  
năucitoare de copită și vânătoarea în Camargue? 

Ce legătură poate să existe între naufragiul unui vas și  
dorința de nestăvilit a unei căprițe vorbitoare de a evada?

 Dar între un bătrân morar care nu s-a dat bătut  
atunci când morile cu aburi au invadat Provența 

 și o vizită în Algeria, la Miliana?

Toate evenimentele și personajele amintite mai sus fac parte 
din culegerea de povestiri Scrisori din moara mea, de Alphonse 
Daudet.  Compuse în moara pe care scriitorul chiar a cumpărat-o 
în Fontvieille, aceste scurte narațiuni gravitează în jurul regiunii 
preferate a autorului, Provența, și descriu cu umor, lirism sau 
realism câteva personaje pitorești: un preot, un îndrăgostit, un 
morar, un Delfin, un bei de Alger, pe poetul Frédéric Mistral etc.

Inspirate din realitate și din propria viață, scrisorile lui 
Daudet – de fapt, povestiri –  sunt presărate cu accente provensale 
(În Camargue, Catârul Papei), elemente de fantastic (Capra 
domnului Seguin, Subprefectul din câmpuri, Legenda băr batului cu 
creierul de aur) și realism tulburător (Secretul jupânului Cornille, 
Fata din Arles, Moartea Delfinului, Agonia vasului La Sémillante). 

Citite, studiate și publicate neîntre rupt în Franța de la mo-
mentul apariției și până în prezent, Scrisorile din moara mea 
reprezintă nu numai o lectură școlară obligatorie în țările de 
limbă franceză, dar și un reper însemnat al literaturii universale 
pe care vi-l readucem acum, după mult timp, în limba română.
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Co l e c ţ i a : Nu-mă-uita

Prin colecția „Nu-mă-uita” ne propu-
nem să readucem în atenția cititorilor 
cărţi valoroase ale literaturii române 
și universale în mod nedrept uitate și 
să încercăm să le redăm notorietatea 
de care s-au bucurat la momentul 
apariției. Cele trei criterii principale 
după care s-a realizat selecția cărților 
din această serie sunt valoarea litera-
ră, bucuria lecturii și/sau actualitatea 
subiectului.

Scriitor de succes de la sfârșitul 
seco lului al XIX-lea, ALPHONSE 
DAUDET rămâne cunoscut, în zilele 
noastre, ca autor al Scrisorilor din moara 
mea (1869) și al lui Tartarin din Tarascon 
(1872). 

Iată ce mărturisea el despre prezentul 
volum: „Scrisorile din moara mea rămân 
cartea mea preferată, nu din punct de 
vedere literar, ci pentru că ele îmi aduc 
aminte de cele mai frumoase ore din 
tinerețea mea, de râsetele nebune, de bețiile 
fără remușcări, de chipuri și de prieteni pe 
care nu îi voi mai revedea niciodată.”

„Și în timp ce încercam să-i explic cum 
era cu aceste nunți de stele, am simțit ceva 
rece și fin sprijinindu-se ușor de umărul 
meu. Era capul ei, greu de somn, care se 
sprijinea de mine, cu panglicile, dantelele 
și părul buclat foșnind ușor.

 Rămase așa, fără să se clintească, până 
în clipa când astrele cerului se stinseră, 
șterse de ziua care se ridica. Eu o priveam 
dormind, cam tulburat în străfundurile 
ființei mele, dar protejat de noaptea 
aceea senină, care nu mi-a dat altceva 
decât gânduri frumoase. În jurul nostru 
stelele își continuau mersul tăcut, blânde 
ca o turmă mare de oi; iar din când în 
când îmi imaginam că una dintre aceste 
stele, cea mai fină, cea mai strălucitoare, 
rătăcindu-se, venise să se așeze pe umărul 
meu ca să doarmă...” (Stelele)

din moara mea
www.EdituraDarclee.ro

Nu-mă-uita
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PREOTUL DIN CUCUGNAN1

În fiecare an, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, 
poeții provensali publică, la Avignon, o cărțulie veselă 
umplută până în margini cu versuri frumoase și povești 
haioase. Cărțulia de anul acesta mi-a ajuns instantaneu 
și am găsit o povestioară pe care voi încerca să v-o 
traduc abreviind-o puțin... Parizieni, veniți cu panerele! 
Chiar acum vă vom servi cu cea mai fină floare de făină 
provensală.

•

Abatele Martin era preot la Cucugnan.
Bun ca pâinea caldă, de o sinceritate rară, îi iu-

bea părintește pe enoriașii lui; pentru el, Cucugnanul 
lui ar fi fost raiul pe pământ dacă cucugnanezii i-ar fi 
acordat ceva mai multă atenție. Dar, vai, păianjenii își 
țeseau pânza în cerc în confesionalul lui, iar în sfânta 
zi de Paști împărtășania rămânea pe fundul sfântului 

1. Localitate provensală.
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potir. Bunul preot avea inima sfâșiată și se ruga mereu 
la Dumnezeu să nu moară până când nu va fi adus în 
staul turma lui împrăștiată.

Or, urmează să vedeți, Dumnezeu l-a ascultat.

•

Într-o duminică, după citirea Evangheliei, domnul 
Martin urcă în amvon.

– Frații mei, spuse el, dacă vreți să mă credeți, noap-
tea trecută m-am aflat eu, mizerabil păcătos, la Poarta 
Raiului. Am bătut la poartă. Mi-a deschis Sfântul Petru!

– Ia te uită, ești chiar dumneata, curajosul meu 
domn Martin, zise el. Ce vânt bun te aduce? Și ce pot să 
fac pentru dumneata? 

– Dragă Sfinte Petre, dumneata, care ții marea 
Carte și cheia, ai putea să-mi spui, dacă nu sunt prea 
curios, câți cucugnanezi ai în rai?

– Nu am de ce să te refuz, domnule Martin, ia un 
loc: o să vedem împreună cum stă situația.

Și Sfântul Petru își luă cartea groasă, o deschise, își 
puse ochelarii:

– Să ne uităm puțin.
– Cucugnan, am spus eu.
– Cu... Cu... Cucugnan. Am ajuns. Cucugnan... 

Curajosul meu domn Martin, pagina este goală goluță. 
Niciun suflet... Nu e cucugnanez în rai cum nu sunt 
oase de pește în curcan.

– Cum? Nu e nimeni din Cucugnan aici? Nimeni? 
E imposibil. Privește mai bine...



ALPHONSE DAUDET

78

– Nimeni, creștinul lui Dumnezeu. Poftim, uită-te 
singur dacă crezi că mie îmi arde de glume.

Eu, vai, băteam din picioare și, cu mâinile împre-
unate, am strigat: „Doamne Dumnezeule!” Atunci, 
Sfântul Petru:

– Crede-mă, domnule Martin, nu trebuie să îți 
faci inimă rea, căci ți s-ar putea sui sângele la cap. Nu e 
vina dumitale, la urma urmei. Vezi dumneata, cucug-
nanezii dumitale trebuie că-și fac carantina micuță în 
purgatoriu.

– Ah, fie-ți milă, dragă sfinte Petre! Fă în așa fel ca 
măcar să-i văd și să-i consolez.

– Din toată inima, prietene... Uite, încalță-te re-
pede cu aceste sandale, căci drumurile nu sunt prea 
frumoase în rest... Bine... Acum mergi drept în față. 
Vezi acolo jos, în fund, chiar în curbă? O să găsești o 
poartă de argint, împodobită toată cu cruci negre... în 
partea dreaptă... Bate, ți se va deschide... Dumnezeu fie 
cu tine! Rămâi sănătos și voios!

•

Și am mers, am mers... cât am mai mers! Mi s-a 
făcut pielea de găină numai gândindu-mă la asta. O 
potecuță, plină de mărăcini și granate care străluceau 
și de șerpi care sâsâiau, m-a condus la poarta de argint.

– Cioc, cioc!
– Cine bate? se auzi o voce răgușită și plângăreață.
– Preotul din Cucugnan.
– De unde naiba? 
– Din Cucugnan.
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– Ah, intră.
Am intrat. Un înger înalt și frumos, cu aripi întu-

necate ca noaptea, cu o robă strălucitoare ca ziua, cu o 
cheie de diamant la brâu, scria, hârș-hârș, într-o carte 
mai groasă decât cea a Sfântului Petru...

– Până la urmă ce vrei și ce ceri? întrebă îngerul.
– Înger bun al lui Dumnezeu, vreau să știu – sunt, 

poate, extrem de curios – dacă îi aveți aici pe cu cugnanezi.
– Pe cine?
– Pe cucugnanezi... pe locuitorii din Cucugnan... 

eu sunt cel care se roagă pentru ei.
– Ah, dumneata ești abatele Martin, nu-i așa?
– În slujba dumitale, domnule înger.
– Așa deci, Cucugnan zici...
Și îngerul își deschide și-și răsfoiește cartea mare, 

muindu-și degetul în salivă ca să alunece mai bine 
paginile...

– Cucugnan, spuse el, suspinând lung... Domnule 
Martin, nu avem în purgatoriu pe nimeni din Cucugnan.

– Iisuse, Marie și Iosif! Niciun om din Cucugnan 
în purgatoriu? Doamne Dumnezeule, dar unde sunt?

– Ei, om sfânt, sunt în rai, unde dracu ai vrea să fie?
– Dar din rai vin acum...
– A, vii din rai!... Ei, și?
– Ei bine, nu sunt nici în rai!... Ah, mamă bună a 

îngerilor!
– Ce vrei, domnule preot? Dacă nu sunt nici în rai, 

nici în purgatoriu, nu e altă cale: sunt în...
– Sfântă cruce! Iisuse, fiul lui David! Ai, ai, ai! Oare 

e posibil? Oare să mă fi mințit marele sfânt Petru? Dar 
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n-am auzit să cânte cocoșul!1 Vai, săracii de noi, cum voi 
merge eu în rai dacă cucugnanezii mei nu sunt acolo?

– Ascultă, bietul meu domn Martin, pentru că vrei, 
cu orice preț, să fii sigur de toate câte sunt pe aici și 
să vezi cu ochii dumitale ce este, ia-o pe poteca asta, 
fugi dacă știi să fugi...Vei găsi, la stânga, o poartă mare... 
Acolo vei afla tot. Dumnezeu să îți ajute!

Și îngerul închise poarta. 

•

Era o cărare lungă, toată pavată cu cărbuni aprinși. 
Mă clătinam de parcă eram beat; la fiecare pas călcam 
pe de lături; transpirasem tot, fiecare fir de păr de pe 
corp avea o broboană de sudoare și gâfâiam de sete... 
Dar, pe legea mea, mulțumită sandalelor pe care mi le 
dăduse Sfântul Petru, nu-mi ardeau picioarele.

După ce am făcut suficienți pași șchiopătând, am 
văzut în partea stângă o poartă... nu, un portic, un por-
tic enorm, căscat larg, ca ușa unui cuptor mare. Oh, co-
piii mei, ce spectacol! Acolo nu m-au întrebat cum mă 
cheamă; acolo nu era registru. Acolo, frații mei, se intră 
în grupuri, cu ușa larg deschisă, așa cum intrați voi du-
minica în cabaret.

Transpiram cu picături mari de sudoare, totuși 
eram înghețat de frig și tremuram tot. Părul mi se fă-
cuse măciucă. Simțeam miros de arsură, de carne 
friptă, ceva asemănător cu mirosul care se răspândește 

1. Referire la parabola biblică în care Petru se dezice de trei ori de 
Iisus înainte să cânte cocoșul.
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în Cucugnanul nostru când mareșalul Éloy arde copita 
vreunui măgar bătrân ca să-l potcovească. Mi s-a tăiat 
răsuflarea în acest aer împuțit și încins. Am auzit niște 
țipete îngrozitoare, în cor, gemete, urlete și jurăminte.

– Deci, intri sau nu? mă întrebă un diavol cu 
coarne, înțepându-mă cu furca.

– Eu? Nu intru. Sunt un prieten al lui Dumnezeu.
– Ești un prieten al lui Dumnezeu... Ei, nu mai 

spune! Și ce naiba cauți aici?
– Vin... Ah, nu-mi mai vorbiți, că nu mai pot să mă 

țin pe picioare... Vin... Vin de departe... să vă întreb, cu 
umilință, dacă... dacă, din întâmplare, nu aveți pe aici... 
pe cineva... pe cineva din Cucugnan...

– Ah, pe focul lui Dumnezeu! O faci pe prostul, de 
parcă n-ai ști că tot Cucugnanul e aici. Privește, corbule 
urât, uită-te să vezi cum îi aranjăm aici pe faimoșii tăi 
cucugnanezi...

•

Și am văzut, în mijlocul unui vârtej îngrozitor de 
flăcări:

Pe lunganul de Coq-Galine – l-ați cunoscut cu 
toții, frații mei –, Coq-Galine care se îmbăta așa 
de des că era mustrat tot așa de des de biata lui 
Clairon.

Am văzut-o pe Catarinet... pe pușlamaua asta 
micuță, care se culca „singură” în hambar... Vă 
amintiți, șmecherilor... Dar să trecem mai departe, 
am spus prea multe!
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L-am văzut pe Pascal Doigt-de-Poix, care-și făcea 
uleiul cu măslinele domnului Julien.

Am văzut-o pe culegătoarea Babet care, ca să-și 
facă norma de spice, lua și din grămezile altora.

L-am văzut pe jupânul Grapasi, care ungea bine 
roata roabei lui, ca să nu fie auzit!

Și pe Dauphine, care vindea atât de scump apa 
din fântâna ei.

Și pe Tortillard, care, atunci când mă vedea 
purtând crucea bunului Dumnezeu, o lua la 
sănătoasa, cu căciula pe cap și cu pipa-n bot... și 
mândru ca Lucifer..., de parcă ar fi dat peste un 
câine turbat.

Și pe Coulau cu Zette a lui, și pe Jacques, și pe 
Pierre, și pe Toni...

•

Tulburat, palid de frică, publicul gemu, văzându-i în 
infernul căscat care pe taică-su, care pe maică-sa, care 
pe bunică-sa, care pe soră-sa...

– Vedeți bine, frații mei, reluă cuvântul bunul abate 
Martin, vedeți bine că asta nu mai poate continua așa. 
Sunt răspunzător pentru sufletele voastre și vreau, vreau 
să vă salvez din prăpastia unde sunteți cu toții pe cale să 
cădeți, cu capul înainte. Mâine o să mă pun pe treabă, 
nu mai târziu de mâine... 

Și treaba nu o să-mi lipsească! Iată ce am să fac: 
pentru ca totul să iasă bine, trebuie făcut totul ordo-
nat. Vom merge rând după rând, așa cum mergeți la 
Jonquières când e zi de dans.
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Mâine, luni, îi voi spovedi pe cei bătrâni. Nu o să 
dureze mult.

Marți, pe copii. Voi termina destul de repede.
Miercuri, pe băieți și pe fete. Asta ar putea să du-

reze mai mult.
Joi, pe bărbați. Vom scurta.
Vineri, pe femei. Le voi spune: nu aveți voie să 

povestiți!
Sâmbătă, pe morar! Nu e prea mult o zi doar pen-

tru el.
Și, dacă terminăm duminică, vom fi foarte fericiți.
Vedeți voi, copiii mei, când grâul e copt, trebuie să-l 

seceri; când vinul este tras, trebuie să-l bei. Iată multe 
rufe murdare: trebuie să le speli – și să le speli bine.

Fie să primiți cu toții milostivirea lui Dumnezeu. 
Amen!

•

Ce a fost zis a fost și făcut. 
A curs multă leșie.
Din acea zi memorabilă de duminică, parfumul 

virtuților din Cucugnan se respiră pe o rază de zece 
mile de jur împrejur.

Și bunul pastor Martin, fericit și plin de bucurie, a 
visat noaptea trecută că, urmat de toată turma lui, urca 
din greu, într-o procesiune strălucitoare, în mijlocul 
lumânărilor aprinse, al unui nor de tămâie care parfuma 
aerul și al unui cor de copii care cânta Te Deum, drumul 
luminos spre cetatea lui Dumnezeu.

•
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