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Mulþumiri:
Începuturile acestei scriituri medievale sunt pierdute
în negura timpurilor.
Manuscrisul a rãmas pãrãsit ani în ºir prin sertare ºi
rafturi.
Dacã nu ar fi apãrut Georgiana Savu la timp sã dea o
mânã de ajutor nepreþuit autorilor, ei ar fi rãmas în
impasul cronologiei ºi în labirintul arhaismelor, iar
lucrarea nu ar fi ajuns la bun sfârºit nici în ziua de azi.

Nota autorilor
Toate metehnele ºi hibele din aceastã
poveste, de orice fel ar fi ele, se cuvine
sã fie puse în seama lui Menestrel.

Cei ce doresc sã ne împãrtãºeascã impresiile ne pot contacta la
adresele de e-mail: savu.g.daniela@gmail.com; else955@yahoo.com
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Our king
Hywel Dda was born towards the end of the ninth
century. In 928 AD he made a pilgrimage to Rome and
by 942 AD he ruled over most of the country and claimed
the title “King of all Wales”. He summoned
representatives from each county in his kingdom to an
assembly at “The White House on the Taf in Dyfed” for
the purpose of codifying the laws. This legal system
became known for its wisdom and justice and was in
force in Wales until the Act of Union with England in
1536. (Hywel-dda.co.uk)
The Laws of Hywel Dda covered most parts of society
and were greatly recognized for civilizing and protecting
lives of people and animals.
The historian Dafydd Jenkins sees in them
compassion rather than punishment, plenty of common
sense and recognition of the rights of women. Hywel Dda
was a well-educated man even by modern standards,
having a good knowledge of Welsh, Latin, and English
(wikipedia.org).

Howell the Good was an extremely well educated man.
He mastered English, Latin and Welsh. In 928 He went
on a pilgrimage to Rome. He was the first Welsh prince
to do so. He truly was someone special and very deservingly
was known as “Howell the Good”. (Hy wel-dda.co.uk)
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egele pierduse ºirul zilelor de când erau pe drum.
Se lãmurise cã vãzuse tot ce se putea vedea într-o
pãdure, oricât de lungã ºi de latã ar fi fost ea ºi trãgea sã
lase baltã cãutatul misteriosului han. Îºi zicea cã mai lesne
ar fi gãsit acul în carul cu fân, de când bâjbâiau dupã el,
dar nici nu-ºi dusese gândul pânã la capãt cã s-a pomenit
cu Menestrel descântând:
„- Sire, Sire, parcã-mi pare
cã aici e o cãrare,
ori aºa mi se nãzare,
cãci apare ºi dispare,
iar sub umbra ãstui pom
parcã vãd urmã de om”.
Regele îi aruncã peste umãr o cãutãturã aºa fel cã lui
Menestrel îi îngheþã cântecelul pe buze ºi îºi ascunse pe
datã cheful de joacã.
ªi sã fi vrut acum sã se întoarcã în valea cea luminoasã
nu mai ºtiau încotro sã o apuce dar soarele nu-i putea
amãgi, soarele-i chema liniºtitor.
Totuºi nu peste mult timp Princepele trase de hãþuri
brusc speriind calul care înaintase la pas domol pânã
atunci.
- Uite cãrarea!
- Oare? Oare sã fie de-adevãratelea? Te pomeneºti cã
de foame ºi obosealã avem vedenii. Ar fi o minune. Un
miracol la care nici nu mai nãdãjduiam. Ce cãrare Sire,
zãu aºa, eu nu vãd nimica.
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- Nu trebuie sã vezi ºi tu. Hai! ªi Regele dãdu pinteni
ºargului sãu care zvâcni vesel simþind cã se apropie de
liman.
Da, cãrarea se ghicea pe sub frunze din ce în ce mai
clar.
- Sire, ca sã zic aºa, eu cred cã pe aici n-a mai trecut
nimeni, sã-mi fie cu iertãciune, ca sã zic aºa, nici de douã
sute de ani, bâigui Menestrel cu gura uscatã, lungindu-ºi
gâtul aplecat sã cerceteze poteca mai-mai sã alunece din
ºa.
- Ai rãbdare cã aflãm în curând, îl îmbãrbãtã Regele,
iar când au ajuns într-un mic luminiº au fãcut popas ºi
Princepele a cules de pe jos o rãmurea.
- Vezi asta? s-a întors triumfãtor cãtre prietenul sãu
vârându-i rãmurica aºa aproape sub nas cã trubadurul
ajunse sã se uite cruciº la ea, e proaspãt frântã sub copitã
de cal.
Drumul îi dusese în sus pe alt deal dar barim copacii
începuserã sã se rãreascã înainte sã ajungã pe coamã.
- Ia sã-mi zici pe unde o luãm acum? întrebã Regele
vãzând cã a pierdut urma potecii. Ce o fi dupã colina asta?
- Ce sã fie, altã pãdure.
- Ia stai puþin, cã mã urc sã vãd. ªi pânã sã mai spunã
Menestrel ceva, Regele a descãlecat ºi a apucat-o pieptiº
printre tufele de alun.
- Hei, Menestrele, ia fã-te încoace mai repede, strigã
vãzând cã prietenul lui începuse sã se moºmondeascã pe
lângã cai.
- Ia vino, sã te uiþi ºi sã-mi spui, tu ce vezi? Oare suntem
aºa sfârºiþi ºi hãmesiþi cã am început sã avem nãluciri
precum ziceai?
- Halal nãlucire Sire, se însufleþi Menestrel când ajunse
pe culme.
Priveau cu nesaþ înaintea lor nevenindu-le sã-ºi creadã
ochilor.
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Jos în valea cea linã ºi largã, vecin cu marginea pãdurii
ºi cu apele repezi ale unui pârâu, se zãrea Hanul cu toate
acareturile sale.
ªi-au dat seama cã trebuie sã fie tocmai Hanul
Fermecat, pentru cã avea curþi mari cu loc pentru multe
care ºi cãruþe, dar nu se zãrea þipenie de om sau de cãruþã
nicãieri.
Nici urmã de forfota care domneºte pe la hanurile mari.
Regele se pomeni fluierând de încântare încât
Menestrel a sãrit sã-l opreascã, speriat sã nu-i audã
careva. S-a speriat ºi Motan vrând sã necheze ºi sã se ridice
în douã picioare, dar trubadurul i-a ºoptit uºor ºi
armãsarul s-a potolit pe datã. „Ce mã, te iei dupã Panseluþã
sã te sperii ºi di’un arici?”
- Ce-þi veni Sire, sã sperii bietul animal aºa rãu, sã se
piardã cu firea tocmai acum când simte cã-i rostul de
odihnã ºi huzur lângã fânul cel mai bun?
- Mãi, sã ºtii cã au dreptate înþelepþii ãia calzi ºi veseli.
Trubadurul miji ochii întrebãtor cum fãcea de câte ori
nu pricepea nici o iotã.
- Ce te uiþi aºa ca pisica în cãlindar? Înþelepþii.....,
înþelepþii cei buni, rosti Regele apãsat în speranþa cã lui
Menestrel o sã-i vinã minþile acasã. Ãia care zic cã viaþa e
plinã de noimã ºi dã rod bogat celui ce ºtie sã se încânte
de fluturi ºi flori.
Menestrel rãmânea pe mai departe buimac.
- Tu nu vezi ce minunãþie au putut sã clãdeascã cei de
aici într-o viaþã scurtã de om? îºi pierdu Regele rãbdarea
arãtând cu amândouã mâinile spre Han ºi apoi îl prinse
de un umãr sã-l scuture niþeluº sã-l scoatã din amorþealã.
- Nu vezi ce flori au ºi ce fluturi roiesc în jurul lor?
Menestrel se uitã la muºcatele care umpleau pervazele
ferestrelor ºi la ciuberele grele de flori, înºirate pe lângã
pereþi, dar fluturi nu erau decât vreo doi.
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- Þi-am mai zis eu, câteodatã eºti deºtept de nu te mai
ajunge nimeni cu prãjina la nas ºi câteodatã eºti mai
nãtântot ca prostu’ satului, de nu se poate înþelege omul
cu tine.
- Aºa-i Sire, pricepu în cele din urmã trubadurul unde
bate prietenul sãu, se cuvine sã ne amintim de înþelepþii
cei buni care ºtiu întocmai ce se cuvine ºtiut, sã fim ºi noi
mulþumiþi de pe urma lor.
Au început sã coboare încetiºor, dându-ºi silinþa sã nu
stârneascã bolovãniºul în urma lor, ferindu-se sã nu facã
zgomot ºi sã se trezeascã dintr-un vis aºa frumos.
Hanul îi amintea Regelui de o cetate.
O cetate micã, ce-i drept, dar puternicã, înconjuratã
cu parapet înalt ºi foiºoare.
Avea dupã cum vãzuserã ºi de sus, mai multe curþi,
din care douã mai largi ºi clãdirile se înãlþau lipite una de
alta, de jur împrejurul acestor curþi, durate din bârne
groase de lemn, pe temelie de piatrã.
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Se zãrea ºi clopotniþa zveltã a unei bisericuþe înghesuite între alte ºoproane ºi ateliere. Toate acoperiºurile
pãreau noi, cãci nu se vedea nici o stricãciune ºi nici o
peticealã cât de micã, toate ferãstruicile strãluceau curate,
ºi chiar parapetul care împrejmuia locul, pãrea nou nouþ
ºi în stare sã-i apere pe cei adãpostiþi înãuntru în faþa
oricãrei primejdii.
- Cum o fi ajuns trubadurul nostru tocmai aici? întrebã
Regele pe nepusã masã.
- Care trubadur?
- Ãla de a fugit cu prinþesa.
- Care prinþesã?
- Aia de se îmbrãcase în straie bãrbãteºti ºi a dispãrut
de m-ai bãtut douã zile la cap cu ea ca sã venim aici.
- A, prinþesa care are acum nepoþei..... vezi de treabã
Sire, cã n-a fost decât o nãscocire nevinovatã de a mea ca
sã te aduc aici pe coclauri, în vãgãuna asta.
- Ce vãgãunã mãi? Tu nu bagi de seamã cã frumuseþea
acestui loc întrece tot ce am vãzut noi pânã acum?
Menestrel se linse pe buze mârâind uºor ca ºi cum ar
fi putut sã deguste din frumuseþe.
- Da’ ce þi-a venit sã-mi îndrugi povestea aia ciudatã
ca sã mã aduci aici? Ce e aici?
- E locul în care toþi care au poposit au descoperit toate
tainele ºi secretele fericirii ºi împlinirii depline. Aºa mi
s-a spus ºi am zis sã încercãm ºi noi locul ãsta.
- Dupã cum se vede, zise Regele care se oprise la
mijlocul drumului sã se mai uite o datã asupra hanului,
chiar cã meritã sã încercãm frumuseþea ºi duioºia acestui
loc, ºi privi cu mult drag la clãdirile ce pãreau dãltuite
dintr-un singur lemn.
- Ce ne facem dacã nu ne primesc?
- Cum sã nu ne primeascã, unde s-a mai vãzut han sã
nu primeascã oaspeþi?
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- Da’ unde s-a mai vãzut Han cu curþile pustii peste
care domneºte liniºte ca la mânãstire? Te pomeneºti cã
de fermecat ce e nu primesc aºa pe oricine, se neliniºti
Menestrel.
- Noi nu suntem oricine.
- Ia stai Sire puþin, ai uitat cã nu trebuie sã ne ºtie nici
vântul, nici pãmântul cine suntem cu adevãrat? ªi aºa
stând lucrurile, sã vezi cum o sã fie când o sã batem la uºa
lor ºi n-o sã dea nici doi bani pe noi.
- Dacã n-o sã dea ei o sã le dãm noi lor ºi o sã iei aminte
cum cu un galben bine sclipit în soare deschizi orice uºi.
- Una, douã sã aruncãm cu galbenii, stai sã vedem, cã
artiºti rãtãcitori primeºte oricine cu bucurie ca sã-i dea
galbeni nu ca sã-i ia, ori eu, dupã câte ne amintim, sunt
un artist foarte bun ºi foarte rãtãcitor, apreciat la cele
mai înalte curþi, iar pe tine pot sã te trec ucenicul meu în
ale artei, se avântã Menestrel în ºa încercând sã parã ºi
mai înalt ºi mai semeþ decât putea, chit cã nu era nimeni
sã-l vadã.
Regele nu rãspunse la aceastã provocare fãþiºã.
- Poþi sã mã treci cum vrei tu, numai sã capãt ºi eu
ceva de mâncare ºi un pat curat sã-mi întind oasele, sã mi
le dezmorþesc, cã dacã nu gãseam Hanul nici azi cred cã
mã aºezam la rãdãcina unui pom oarecare ºi nu mã mai
sculam de acolo.
Vãzându-i aºa de obosiþi ºi prãfuiþi, de la fereastra
foiºorului ei, Hangiþa-Domniþa, care fusese cam de un ceas
ºi mai bine înºtiinþatã cã se apropie musafiri nepoftiþi,
neanunþaþi ºi neaºteptati, îi cântãri din ochi ºi hotãrî ca
sunt niscaiva cavaleri rãtãcitori, rãtãciþi de-a binelea pe
pãmânturile ei, departe de orice suflare omeneascã. Se
întoarse cãtre iscoada care adusese vestea ºi îi spuse cu
blândeþe:
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- Lasã-i sã vinã liniºtiþi cã sunt de neam ales cum se
vede, îmi par foarte osteniþi ºi aratã ca ºi cum ar fi þinut-o
numai într-un post de astã primãvarã.
Când au ajuns în dreptul intrãrii celei mari, porþile
s-au deschis singure ca la un semn.
Au trecut cãlare pe sub porticul cel înalt þinându-se
mândri în ºa, gata sã spunã ºi sã dovedeascã cine sunt ºi
ce vor, dar nu se aratã nimeni sã-i întrebe sau sã-i
cerceteze în vreun fel. Aºa cã s-au oprit în curtea cea mare,
au descãlecat ºi au ridicat desãgile de pe cai.
Pânã sã se dumireascã ce se petrece, s-a ivit un bãietan
din pãmânt, din iarbã verde ºi fãrã sã zicã o vorbã a luat
caii ºi i-a îndemnat spre o altã curte.
- Cum s-au dus Sire, caii noºtri aºa dupã flãcãiaºul
ãla fãrã sã crâcneascã?
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- S-or fi sãturat ºi ei de sãlbãticie vezi bine, s-ar fi dus
ºi cu muma pãdurii dacã era sã-i puie într-un grajd cu fân
bun.
- Sire, ãsta a ºterpelit-o cu caii noºtri, nu se lãsã
Menestrel înduplecat de buna-credinþã a Regelui, care
pusese desãgile în iarbã ºi privea de jur împrejur cu mâna
straºinã la ochi cã-l bãtea soarele drept în creºtet ºi voia
sã se dumireascã asupra locurilor.
- Vezi de treabã vere, parcã n-ai ºti cã ãºtia-s cai de
se întorc la stãpân cu hoþi cu tot, aºa cã n-a nimerit-o.
- Cum vine asta sã ia caii fãrã o vorbã?
- Ce vorbã vrei sã zicã un bãiat de grajd unor oaspeþi
de neam ales? Îþi zic eu cã aici eºti ca la o curte domneascã.
Menestrel se uitã ºi el mai bine împrejur.
- Aºa-i Sire, dupã cum se vede, aici nu cred cã s-ar
fura nici dacã ar sta aurul risipit pe jos, da’ sã ºtii cã-mi
pare cã sunt vreo douã, trei perechi de ochi care nu ne
slãbesc deloc de când am intrat.
Tocmai se întorsese bãiatul Hanului cu un ºtergar pe
umãr ºi o bucatã viorie de sãpun într-un castronaº, aºa cã
Mãria Sa lãsã rãspunsul în privinþa ochilor iscoditori pe
altã datã.
- Domniile voastre, poate vreþi sã vã rãcoriþi puþin de
praful de pe drum, zise el ºi îi conduse la jgheabul de lângã
fântânã. Acolo turnã în albia de piatrã apa din niºte ciubere
þinute la soare, apoi scoase numaidecât ciutura plinã cu
apã proaspãtã sã umple vasele la loc.
- Ca sã fie apa puþin dezmorþitã, lãmuri el vãzând cã
drumeþii se uitã întrebãtor. Direct din fântânã e mai rece
ca gheaþa ºi sleieºte sãpunul.
- Ce e cu culoarea asta? a întrebat Menestrel care
ridicase bucata de sãpun ºi o adulmeca de zor.
- E fãcut de noi cu flori de munte ºi viorelele lasã
culoare multã.
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Regele-ºi suflecã mânecile, luã sãpunul din mâinile
trubadurului, care pãrea cã stã sã muºte din el, îl muie în
apã ºi începu sã se clãbuceascã zdravãn pe braþe pânã la
cot, pe faþã ºi pe gât.
În aer se rãspândi un parfum rãcoros, cã ai fi putut
simþi florile în preajmã.
Menestrel nu a mai luat în seamã ochii pe care-i simþea
în ceafã, ºi-a scos cãmaºa, i-a pus-o Regelui în braþe sã o
þinã ºi a început sã se bãlãceascã pe îndelete pânã la brâu
în apa încropitã. Pânã la urmã Regele a fost nevoit sã-l
tragã de cot, ca sã-l scoatã afarã din apã.
- Parcã ai fi din neamul raþelor, cã unde prinzi un pic
de apã nu mai ieºi din ea.
Menestrel ºi-a tras cãmaºa pe el, aºa ud cum era, cãci
tare se mai rãcorise bine ºi pânã sã-ºi ºteargã ochii ºi
urechile, bãiatul plecase lãsându-i fãrã nici o lãmurire,
cu desãgile în iarbã ºi caii duºi.
- Sã ºtii cã ai avut dreptate! s-a arãtat Regele încântat.
- Când?
- Când cu Hanul, cã-i fermecat. De cum i-am trecut
pragul mi-a pierit orice urmã de obosealã, iar sãpun aºa
fin ca ãsta nici la palat n-am avut vreodatã cã m-am spãlat
numai pe faþã ºi m-am înviorat de tot.
- Ai vãzut cum dispãrea toatã apa aia în pãmânt ºi nu
fãcea noroi în curte? Te pomeneºti cã au canale.
- Ce canale?
- De alea de piatrã de care aveau romanii acum o mie
de ani ºi se ducea apa folositã la vale pe sub pãmânt. Cum
avem ºi noi unul singur de trece prin mijlocul cetãþii ºi e
mai mereu înfundat.
Regele a tãcut înciudat cã Menestrel se gãsise sã-i
aminteascã tocmai acum de toate datoriile lãsate în urmã.
Au pus ºtergarul pe marginea albiei, cã n-a mai venit
nimeni dupã el, ºi cu desãgile în spate au fãcut înconjurul
curþii.
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- Pare-se cã ar fi o intrare pentru oaspeþi aici, pe uºa
asta joasã, zise Menestrel dupã ce adulmecase pe la uºi
destoinic ca un ogar ºi se oprise în dreptul uneia arãtându-i
Regelui:
- Are pragul cel mai tocit.
Aplecându-se sã nu dea cu capul de sus, Regele a
deschis uºa încrezãtor ºi s-au pomenit într-o salã care
pãrea încãpãtoare bine, dar nu te puteai dumiri din pricinã
cã, deºi afarã era ziuã în amiaza mare, aici abia puteau
zãri pe unde calcã. Ferãstruicile din pereþii groºi de bârne
erau din cale afarã de înguste ºi de abia se prelingeau
câteva firicele de luminã prin ele.
- Ãºtia sunt pregãtiþi de asediu Sire, au ferestre
strâmte ca de fortãreaþã sã nu intre ghiuleaua prin ele.
Dupã ce s-au mai obiºnuit cu lumina, au vãzut cã au
nimerit bine în sala unde erau ºi alþi musafiri, oaspeþi ºi
muºterii de tot felul, care stãteau cu plãcere la sfat, fiecare
pe la mesele lor ºi degustau bucate pregãtite, parte din
ele chiar acolo, sub ochii tuturor.
Cãci în Marea Sala a Vetrei, inima Hanului cum i se
mai spunea, un perete întreg era ocupat de vatra cea
uriaºã în care duduia focul ºi deasupra flãcãrilor fierbeau
ceaunele cu ciorbã, câte patru, cinci deodatã ºi se frigeau
proþapele cu fripturi de toate felurile.
Pe cât de mare era sala, iatã cã era plinã la acel ceas
al zilei.
- Îmi ziceai cã poate nu primesc pe nimeni ºi ia te uitã
aici ce de muºterii de toate neamurile ºi soiurile cã n-ai
loc sã arunci un ac ºi drept sã-þi spun n-am nici o poftã sã
mãnânc cu desaga în braþe.
- Stai Sire, uºurel, cã s-o gãsi un loc sub soare ºi pentru
noi.
- Soare, pufni Regele împiedicându-se la fiecare pas
în întunericul care domnea peste podele.
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Cãlãtorii se adunaserã de pe drumuri, solii îºi puseserã
la loc sigur misivele ºi zapisurile cu secrete ºi planuri
încifrate, iar negustorii înstãriþi fãceau popas sã se
odihneascã ºi sã-ºi socoteascã câºtigurile.
Au gãsit ºi ei în cele din urmã, strecurându-se cu greu
printre mese ºi bãnci, pe lângã grinzile care sprijineau
tavanul, un loc la o masã ceva mai micã, unde un cãlugãr
rotofei ºi vesel îi primi cu gura plinã ºi cu braþele deschise.
- Aºezaþi-vã, fii mei, aºezaþi-vã liniºtiþi, cã de mult n-a
mai fost aºa puzderie de lume la Han, dar se apropie zilele
târgului de mãrfuri rare ºi poate de aia....
Prietenii se înghesuirã cum puturã.
Menestrel s-a aplecat ºi a pus cu grijã desãgile, una
peste alta, sub masã lângã perete, apoi le-a sprijinit cu
piciorul sã le simtã necontenit, nu cumva sã-i vinã vreunuia
vreo idee în îmbulzeala aia.
- Ziua bunã, pãrinte, rãspunse Regele în sfârºit, cu
spatele într-o grindã ºi cu umãrul într-un perete,
trãgându-se cât îi stãtea în putinþã ca sã încapã cu toþii.
- Bine aþi sosit, fiilor, bine aþi sosit, se arãtã cãlugãrul
prietenos de parcã îi cunoºtea de când lumea, însã îºi trase
fãrã sfialã farfuria cu mâncare ºi mai spre el.
- Dar cum de e atâta lume aici ºi în curte nici un cal,
nici o cãruþã? întrebã Menestrel dupã ce au mai schimbat
câteva vorbe.
- Pãi care cum soseºte e pe loc dus la ºopron ºi la grajd.
Hangiþa nu lasã sã se facã învãlmãºealã în curte ca sã nu
ajungã zarvã la odãi. Aici e ca la mânãstire, nu e jurãmânt
de tãcere dar e jurãmânt de liniºte, ºi monahul rotofei
chicoti cu plãcere la gluma sa.
„- Sire, acum a sosit ceasul sã vorbim limba aia veche
de o mie de ani pe care n-o auzim decât noi, îi aminti
Menestrel prietenului sãu.
- Foarte bine, ajunsesem sã cred cã m-am canonit sã
o învãþ degeaba.”
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Fiind aºezaþi într-un loc aºa ferit, nu s-au sfiit sã
cerceteze încãperea cu luare aminte.
Aºadar, pe ochiurile mici de ferestre, abia de pãtrundea o geanã de luminã ºi nici lãmpile cu untdelemn, agãþate
din loc în loc, nu reuºeau sã alunge tot întunericul ce
rãmânea pitulat pe dupã grinzi. Încet, încet s-au obiºnuit
cu acel amestec blând de lumini ºi umbre ºi au fost învãluiþi
de un sentiment liniºtitor de ocrotire ºi încredere lãuntricã.
- Nu e ea Hangiþa, zise dintr-o datã cãlugãrul, între
douã îmbucãturi zdravene, cãci de câte ori ducea
dumicatul la gurã ai fi zis cã e sfânta împãrtãºanie ºi e
pentru ultima oarã.
- Ce spui sfinþia ta?
- Fata dupã care te uiþi, nu-i Hangiþa. E din suita ei,
ce-i drept, dar nu-i ea.
- Ce Hangiþã?
- Tânãra domniþã, stãpânã a acestui loc. Aþi ajuns aici
ºi nu ºtiþi a cui e proprietatea asta?
- De unde sã ºtim, cã am nimerit acest sãlaº dupã ce
am hoinãrit zile în ºir la întâmplare.
Cãlugãrul zâmbi fãrã sã
ascundã cã nu credea o iotã
din ce spuneau strãinii, ba
chiar pãrea cã stã gata sã-i
acuze pe faþã cã umblã sã-l
amãgeascã.
„Haida de, v-aþi gãsit pe
cine sã duceþi cu preºul,
vulpe bãtrânã ca mine
trecutã prin ciur ºi prin
dârmon, da’, mã rog, treacã
de la mine cã sunt din fire
îngãduitor.”
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- E de mirare ce-mi spuneþi, cã aici nu ajunge nici
pasãrea în zbor fãrã încuviinþarea Hangiþei, îºi mutã
monahul privirea de la ei la vinul din canã ºi înapoi.
„Va sã zicã poþi sã vorbeºti din gânduri, dar poþi la o
adicã, sã citeºti gândurile altora ºi sã mi le tãlmãceºti
ºi mie pe loc. Asta e magie curatã. Te pomeneºti cã
eºti în fapt vreun ghiuj de vrãjitor arab care m-a adus aici
sã-mi facã ºi mie de petrecanie, sã mã trezesc ºi eu dispãrut
ca biata prinþesã.
- Gândurile cãlugãrului ar putea sã le citeascã ºi unul
din celãlalt capãt al odãii, aºa clar sunt scrise pe faþa lui.
Nu vezi cum se uitã la noi ca la niºte ºarlatani?”
Întorcându-se spre cãlugãr, Regele îºi miji ochii
bãnuind cã nu auzise bine. Cum s-ar fi putut ca tot ceea ce
vãzuse ºi-l încântase aºa de mult aici sã se gãseascã sub
mâna unei femei?
- De obicei, când trece cineva pentru prima oarã
pragul Hanului, are un fel al ei prin care aflã ºi vine sã-i
dea bineþe, îºi urmã cãlugãrul vorba liniºtit.
„- De unde o fi ºtiind ãsta cã noi suntem pentru prima
datã aici?” mormãi Menestrel cel veºnic cârcotaº ºi
bãnuitor, dar nu primi nici un rãspuns.
Între timp Regele cântãrise mai bine pe cei de pe la
alte mese. Erau, pe cât putea sã vadã, ºi ceva oºteni bãtrâni
ºi tineri, cãpitani ºi cavaleri, cãlugãri cu însemne de pe la
diferite ordine mânãstireºti, precum ºi unii neguþãtori.
Surprinse sclipiri de spade ºi priviri furiºe.
Regele prinse iar cu privirea pe fata la care se uitase.
Era mlãdie ºi zveltã, frumos îmbrãcatã ºi pieptãnatã. Nici
n-ai fi zis cã o fatã aºa gingaºã aduce mâncare ºi bãuturã
pe la mese. „E prea delicatã ºi graþioasã sã fie cãmãrãgiþã
într-un han...” se gândi Regele ºi se sperie pe datã, cãci
nu mai ºtia dacã rãmãsese cã-i trimite lui Menestrel toate
gândurile sau numai o parte din ele. Se liniºti când vãzu
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cum moþãie prietenul sãu cu ochii aproape închiºi, cãci
zumzãitul cel uºor al sãlii îi ogoise foamea ºi-l adormise
de tot.
- Nu te încrunta fiule, îi zise cãlugãrul Princepelui ºi-l
bãtu uºurel pe braþ, cã nimeni nu rãmâne flãmând aici,
sunt mai multe feluri de bucate pe care le poþi cere ºi
mânca pe sãturate, pe degeaba, fãrã sã dai la urmã nici
un ºfanþ.
„Te pomeneºti cã ºi cãlugãrul ãsta vorbeºte limba
gândurilor...
- Chiar dacã, noi nu avem nimic de ascuns.
- La urma urmei chiar cã nu avem, încuviinþã Regele
liniºtit.
- Totuºi Sire, sã ne vorbeascã de merindea care se dã
de pomanã pe aici? O fi zicând cã suntem niºte sãrãntoci
fãrã cãpãtâi, niºte hoinari trenþãroºi ºi cerºetori.”
Da, da, se încredinþã din nou Regele, tare mai era de
folos ºi la îndemânã cã puteau vorbi pe ascuns, aºa ca
nimeni sã nu audã ce nu trebuia auzit, cã uneori ajungeau
sã se ºi certe de-a binelea ºi sã þipe unul la altul pe muteºte.
Dupã ce ºterse cu un dumicat de pâine blidul în care
mâncase, monahul luminat la faþã zise:
- ªi când te gândeºti, fiule, cã aproape toate
mâncãrurile de post sunt de cãpãtat, aºa ca dar din partea
gazdelor. Poþi sã ceri cartofi copþi sau fierþi, daþi la cuptor
cu usturoi sau ceapã, fasole uscatã fãcutã ciorbã sau
mâncãricã scãzutã, mazãrea, ciupercile proaspete, fierte,
fripte sau murate, varza acrã, datã la cuptor sau cãlitã în
puþin untdelemn, ceapa, usturoiul ºi ardeii iuþi, pe toate
poþi sã le ceri ºi le primeºti fãrã platã. ªi tot pe degeaba
sunt ºi unele merinde care nu-s de post dar prisosesc
Hanului. Peºtele uscat ºi sãrat, slaninuþa de porc rãmasã
de la Crãciun, ba ºi toate murãturile rãmase de la un
Crãciun la altul. Pãi, la beciurile Hanului se pãstreazã
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gogonele ºi câte doi ani, ºi rãmân fragede de zici cã abia
le-au pus.
Monahul chicoti bucuros ºi sorbi din pocal cu nesaþ,
plescãind de plãcere ºi trãgându-ºi adânc sufletul.
- „Sire eu zic cã arãtãm rãu de tot dacã sfinþia sa ne
tot îndeamnã sã cerem bucatele ce se dau de pomanã.”
- Ia te uitã! sãri cãlugãrul gata sã se înece, uite-o pe
tânãrã Stãpânã cã vine încoace. Ce-am zis eu? Are un fel
al ei prin care aflã.
Regele întoarse capul urmãrind privirea cãlugãrului
în timp ce Menestrel îºi fãcuse de lucru sub masã sã mai
pipãie o datã desãgile cã deh, era cam mult aur în ele.
Hangiþa-Domniþa aflase, aºadar, de la destoinicele ei
iscoade, cã cei doi strãini sosiserã cu bine la Han ºi cã
erau de neam mult mai ales decât se crezuse la început.
Aºa încât a cerut sã vadã cu ochii ei caii drumeþilor.
A mers cu pas grãbit, ridicând puþin poala rochiei, sã
nu se prãfuiascã care cumva, cãci nu prea ajungea adesea
la grajduri, adicã mai deloc, iar rochiile ei erau întocmai
ca ale domniþelor de la curþile împãrãteºti, poate chiar
mai scumpe.
Andaluzul Regelui ºi frizianul lui Menestrel o lãmurirã
pe loc cum stau lucrurile ºi cu ce fel de oaspeþi are de-a
face.
Sigur, se aºteptase la ceva mai din cale afarã, dar nu
chiar la una ca asta.
Nu era lucru puþin sã vezi bidivii regali acolo în rând
cu caii Hanului.
- Iatã cã avem de oaspete un rege, aºa-i? zise ea
mângâind grumazul lui Panseluþã.
- Aºa-i.
Þintele de aur ºi argint ale ºeilor aruncau când ºi când
luciri molcome de pe grinda unde fuseserã aºezate.
- Atunci sã ne grãbim sã-i dãm bineþe.
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