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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”. (Hywel-dda.co.uk)
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Cãlãtorul, strãin de aceste meleaguri, ajunsese pe

coama dealului pentru cã, în loc sã o þinã ca tot omul pe
drumul mare, ce ocolea molcom pe la poalele munþilor,
bine bãtãtorit de negustori, târgoveþi ºi alþi drumeþi cu
treburi în pãrþile alea, îºi îndemnase bidiviul pe o potecã
lãturalnicã ºi urcase prin pãdure încredinþat cã a nimerit
o scurtãturã prielnicã.

Acum, cã se afla într-un loc de unde nu mai putea lesne
nici sã urce, nici sã coboare, bãiatul lãsã frâul liber ºi privi
îngândurat asupra vãii care se deschidea înaintea lui.
Jos ºerpuia un râu cu ape domoale, pe malurile cãruia
se rãsfirau, ivindu-se din verdeaþa bogatã, gospodãriile
unui târguºor.
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Mai sus, pe celãlalt deal, se vedea o cetate cu ziduri
puternice dincolo de care se zãreau acoperiºurile
feluritelor clãdiri ºi se puteau ghici uliþele mai largi sau
mai strâmte dintre ele.

La capãtul dinspre munte al zidurilor, se ridica semeþ
un castel din cele care-ºi avântã turnurile zvelte spre cer
cu multe foiºoare dantelate în creneluri ºi metereze.
- Tiiii! Ia te uite Motane, ce mândreþe de cetate ºi ce
castel falnic, zise tânãrul ºi mângâie împãciuitor grumazul
murgului.
Dar frizianul cel trufaº, strãlucind mai negru ca pana
corbului în lumina puternicã a soarelui, nu se arãtã deloc
înduioºat. Ai fi zis cã e cuprins de o totalã nepãsare faþã
de locul ºi timpul în care se afla. Închisese ochii ºi
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ridicându-ºi botul îºi fremãta uºor nãrile pãrând cã vrea
sã adulmece soarele.
Gospodãriile burgului se întindeau cât vedeai cu ochii
în valea cea mãnoasã, iar unele cãsuþe vãruite cu alb urcau
prin pãdure pânã sub zidurile cetãþii.
- Frumoasã cetate Motane, n-am ce zice, sã tot cânþi
balade ºi rondeluri într-un loc ca ãsta de parcã zici cã
suntem într-un basm, da’ vorba e cum ajungem acolo?
Neprimind nici de data asta un rãspuns mai desluºit
în afara unui fornãit uºor, bãiatul se îndreptã în ºa, dezlegã
ºiretul de piele pe care-l avea la îndemânã pe încheietura
mâinii ºi îºi prinse pletele în coadã ca sã nu i le mai fluture
vântul peste ochi.
- Îmi pare cã a fost cândva o cãrãruie pe aici, zise
privind cu luare aminte asupra povârniºului abrupt, dar
poate mai bine facem cale întoarsã cã n-am de gând sã ne
frângem gâtul înainte de vreme.
Lui Motan nici nu-i trecu prin cap sã se sinchiseascã
de îngrijorarea stãpânului ºi fãrã sã mai aºtepte alt îndemn
în afarã miresmei de apã proaspãtã ce venea din adâncul
vãii, începu coborâºul pãºind sigur de sine, taman în
locurile în care îºi putea propti cu nãdejde copita.
Cãlãreþul îºi zise cã e mai bine sã-ºi þinã rãsuflarea,
ba la un timp a închis ºi ochii strâns, nãzãrindu-i-se cã
poteca dispãruse pe de-a întregul ºi acuº, acuº o sã lunece
pietrele sub ei ºi....

♣

Mai târziu, în mica tavernã unde se oprise sã-ºi tragã
sufletul ca sã-i vinã inima la loc, bãiatul a auzit în spatele
lui:
- Mãi, da’ mare minune cã nu þi-ai frânt gâtul.
- Când am vãzut cã te încumeþi sã cobori pe costiºã
ne-a stat inima-n loc la toþi.
- Nici nu ne-am mai uitat decât aºaaaa, cu coada
ochiului, de fricã sã nu vedem cã aluneci ºi noi sã n-avem
cum sã sãrim în ajutor.
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- Totuºi, iatã cã a scos-o cu bine la capãt, zise un
muºteriu care tocmai îºi primise halba ºi sorbise cu nesaþ
din ea.
Bãiatul nu dãdea nici un semn sã priceapã cã se
vorbeºte cu el, pãrea cã nu îndrãzneºte sã ridice ochii din
farfurie ºi îºi vedea liniºtit de dumicaþii lui.
- Halal bidiviu! Aºa ceva rar se vede. N-a ºovãit nici o
clipã ºi nu s-a poticnit la nici un pas. Mare lucru! mai zise
careva.
- Foarte mãiastru ºi cãlãreþul, îndrãzni altul. Ce mai!?
Eºti foarte tânãr ºi nu ºtim dacã sã te dojenim sau sã te
lãudãm pentru isprava asta.
- Sã mã dojeniþi?... se mirã cãlãtorul ridicând dintr-o
datã ochii mari ºi învãluindu-i pe oamenii locului cu o
privire atât de albastrã ºi de adâncã încât se tulburarã
toþi preþ de câteva clipe.
- Pãi de ce sã nu te mustrãm, cã eºti mai tânãr decât
feciorã-miu, se apropie birtaºul de masa lui. Ai putea sã
fii chiar nepotã-miu, aºa cã o sã þi-o spun verde în faþã: nu
se cãdea sã pui în primejdie douã vieþi nevinovate de
pomanã, cã doar nu aveai cine ºtie ce grabã. ªi dacã ai fi
luat-o pe drumul cel mare ca toþi oamenii, tot la cana asta
cu vin ajungeai. Chiar aºa, mare minune cã nu te-ai dat
de-a berbeleacul, sã te faci praf pânã jos, oftã cu nãduf
jupânul ºi se întoarse la treaburile lui cãci deºerta vin din
gogeamitea damigeana în niºte butelci mai mici.
Toatã lumea ca la un semn amuþi tulburatã gândind
cã tinerii din zilele acelea nu ºtiau sã se fereascã de pozne
ºi nãzdrãvãnii primejdioase.
- Hm, asta aºa e, încuviinþã tânãrul cãlãtor abãtut de-a
binelea ºi împinse la o parte blidul din care terminase de
mâncat. Numai un neghiob nãrod ºi nãtãrãu netot s-ar fi
încumetat sã o ia pe acolo, adãugã cu gândul la Motan,
care de la un timp fãcea numai ce-l tãia pe el capul.
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- Îmi pare rãu cã v-am pricinuit îngrijorare ºi lasã iarãºi
capul în farfurie spãºit.
În încãpere domnea tãcerea ºi stinghereala.
Îºi aduseserã dintr-o datã aminte cã bãiatul era
frumuºel ºi curat, îmbrãcat cu haine bune, stãpânul unui
cal de preþ.
La urma urmei era un strãin ºi ar fi putut fi oricine,
chiar rudã cu cei de la castel, cã numai acolo aveau mâini
aºa albe, cu degete subþiratice care nu cunoºteau nici un
meºteºug ºi numai lor le-ar fi putut trece prin minte ºotii
ºi nãzbâtii de toatã pomina.
Rând pe rând muºterii au plecat fãrã sã mai zicã nimic
ºi taverna rãmase aproape goalã.
Dupã ce a terminat de bãut din ulcicã, bãiatul a lãsat
plata cuvenitã în bãnuþi de argint, a mulþumit
cârciumarului ºi luându-ºi ziua bunã de la cine mai era
pe acolo ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, plecã în
drumul lui.
Motan îl aºtepta cuminte moþãind sãtul în grajdul
tavernei de ai fi zis cã e cel mai supus ºi ascultãtor cal din
câþi se vãzuserã pe acolo.
- Hm,... fãcu cârciumarul privind în urma lor cum
apucã drumul spre cetate.
Din traista de pe spatele cãlãtorului se ivea gâtul unei
alãute fine ce ar fi putut fi zãritã numai pe la curþile
împãrãteºti.
Drumul se vãdi a fi mai lung decât pãruse din pragul
tavernei, cãci urca molcom ºi ºerpuit, cotind când la
stânga, când la dreapta, printr-o rariºte de cedri bãtrâni.
Uneori se zãreau prin frunziº ultimele case ale satului.
Când în sfârºit a ajuns lângã ziduri, cãlãtorul a vãzut cã
fiind în vremuri de pace ºi liniºte la hotare, porþile cele
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mari ale cetãþii stãteau larg deschise ºi oamenii treceau
nestingheriþi dintr-o parte în alta dupã treburile lor.

Bãiatul bãtu uºurel grumazul murgului.
- Aºa mãi Motane, iatã cã am ajuns unde trebuia.
Ghiftuit cu fânul proaspãt de la popas ºi moleºit de
cãldura blândã a acelei amiezi, calul pãrea surd de-a
binelea ºi nu se învrednici sã dea nici un semn.
- Ai putea sã fii ºi tu mai prietenos cã era cât pe ce sã
mã aleg nevinovat cu o chelfãnealã zdravãnã din cauza
ta, ºi cãlãtorul strânse frâul un pic mai tare sã-ºi trezeascã
tovarãºul din picotealã.
Pãrându-i-se cã ºovãie nehotãrât în umbra porþii,
neºtiind dacã sã intre sau nu în cetate ºi încurcã pe alþii
stând aºa nedumirit taman în mijlocul drumului, cãpetenia
strãjerilor se rãsti la el:
- Hei !! Tu bãiete, dã-te din drum cã stinghereºti
trecãtorii.
Dar tânãrul rãmãsese adâncit în gânduri de parcã
tocmai picase din cer ºi nu pricepea unde se aflã.
Strãjerul se vãzu nevoit sã strige:
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- Bãiete! Cu tine vorbesc, fã bine ºi dã-te din calea
oamenilor.
Cãlãtorul îndemnã calul mai la o parte, dar Motan
dacã apucase sã se opreascã acum îi venea greu sã se mai
urneascã din loc.
- Vãd cã eºti strãin de meleagurile noastre, zise
strãjerul apropiindu-se ºi mângâind cu duioºie neaºteptatã
fruntea calului cãruia îi ºopti cu blândeþe: „Mãi, frumosule,
mãi, ce mândreþe de cal mai eºti”, cãci de mult nu mai
vãzuse soiul ãsta de frizian falnic care venea din þinuturile
de nord. Motan de felul lui era mai tot timpul ursuz ºi posac,
dar acum mai avea puþin ºi ar fi putut începe sã toarcã de
plãcere.
- Îmi pari cam nedumirit, mai zise oºteanul. Ori nu
mai ºtii de ce-ai venit panã aici?
- Ããã, crede-mã, ºtiu foarte bine de ce am venit. ªi
aplecându-se puþin în ºa, ca ºi cum ar fi avut de împãrtãºit
o tainã, bãietanul îi ºopti: sunt dintre truverii peregrini
care umblã acum din cetate în cetate ºi pomenesc în balade
pe marii eroi ai neamurilor.
- M-am gândit eu cã nu pari a fi negustor sau breslaº.
Va sã zicã eºti trubadur, am auzit eu de ãºtia. Bravo, da’
dacã rãmâi fãrã parale vino oricând ºi-þi dau un preþ bun
pe murgul ãsta.
- Oh, l-aº vinde numaidecât dacã ar fi dupã mine, zâmbi
bãiatul în timp ce Motan scuturã din cap neliniºtit, dar
l-am primit cu împrumut ºi trebuie sã-l duc înapoi fãrã sã
i se fi clintit nici un fir de pãr din coamã când ne terminãm
treburile pe aici.
Oºteanul zâmbi ºi el ºi îi îndemnã iarãºi la drum.
În fine, strãinul se urni din loc ºi se pierdu în curând
pe strãduþele care mai largi, care mai înguste ale cetãþii.
Acum cã ajunsese aºa aproape de castelul unde voia
sã-ºi încerce norocul cu baladele pentru care primise multe
laude pe la marile curþi de nobili, prinþi ºi regi pe unde
trecuse, tânãrul se simþea la loc sigur.
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Putea sã-ºi ia un rãgaz sã se odihneascã un pic, sã-ºi
adune gândurile ºi sã mediteze pe îndelete la soarta sa,
într-o odaie curatã ºi rãcoroasã pe cât se va putea.
Zãri însemnele unui mic han de-ºi zicea „La Spada ºi
Lebãda”, care i se pãru numa’ bun pentru gãzduire.
Ferãstruicile strãluceau ºi pe prichici era puzderie de flori.
ªi ce a vãzut dupã ce a trecut pragul i-a plãcut, aºa cã
s-a apropiat de tejghea ºi a început sã înºiruie monezi de
argint una dupã alta, pocnindu-le jucãuº de lemnul tocit.
- Ce-i cu arginþii ãºtia aici? a întrebat hangiul când
s-a întors în încãpere.
- Ar face bine sã fie fermecaþi ºi sã se transforme pe
datã într-o odaie curatã, cu pat bun ºi cu uºã care sã se
ferece cumsecade.
- De bunã seamã cã sunt fermecaþi, cãci odaia cea mai
fercheºã pe care o avem tocmai îºi aºtepta stãpânul, zise
vesel hangiul adunând cu mânã destoinicã argintul.
- ªi aº putea cere sã mi se pregãteascã o baie în odaie?
- I-auzi, baie la odaie! Te pomeneºti cã oi fi vreun
prinþ? râse hangiul cu poftã de o idee aºa de nãstruºnicã.
- Mai ºtii?... murmurã cãlãtorul ºi zâmbi prietenos.
- Ei, prinþ n-oi fi tu, dar s-ar putea sã fii un trubadur
din ãia sclivisiþi dupã care se dau acum în vânt prinþii ºi
prinþesele, ºi arãtã spre lira din traistã. Dar îmi pare rãu,
aici toatã lumea se spalã în curtea din spate, la jgheab.
- ªi dacã plãtesc pe deasupra?
- De ce nu-þi pregãteºti o baie singur, îþi arãt eu unde
poþi sã pui o albie.
- Tocmai, cã sunt din cale afarã de obosit ºi visam o
baie în odaie.
- Aha, va sã zicã visãm cu ochii deschiºi? Ãsta-i baiul!
Aºa pãþesc poeþii cântãreþi. Cred cã tot ce zboarã se
mãnâncã. Bine, o sã-þi aduc în camerã un ciubãr.
- Bun ºi aºa.
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Dupã ce se spãlã ca într-o cãdiþã de pitici ºi stropi totul
în jur, bãiatul coborî proaspãt ca un fir de trandafir, cu
roua pe el ºi se duse sã-l vadã pe Motan. Îl gãsi cum nu se
putea mai bine, avea iarãºi ieslea plinã de fân parfumat.
De data asta catadicsi sã-ºi frece botul umed de umãrul
stãpânului ºi sã-l împingã uºor ca ºi cum ar fi vrut sã se
joace.
- Mâine mã duc singur la castel, ºi bãiatul îºi trecu
degetele prin coama finã ca mãtasea.
- Uite, ca sã nu fii supãrat, þi-am adus douã mere.
Murgul fornãi prietenos dând de înþeles cã oricui ºi oricând
îi picã bine o zi de odihnã. Iar merele le ronþãi într-o clipitã
de ai fi zis cã nici n-au fost.
Tânãrul a ieºit în pragul hanului. Soarele pãrea cã
moþãie ostenit dar mai erau destule ceasuri pânã sã apunã.
Prin aerul tare ºi limpede precum cleºtarul se vedea pânã
departe pe culmile munþilor.
Unele creste semeþe încã mai purtau cuºmã de zãpadã
deºi vara începuse biniºor.
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Bãiatul s-a pornit sã vadã ce prãvãlii mai de soi ºi ce
mãrfuri mai acãtãrii se puteau vedea pe strãduþele cetãþii
ºi se întoarse abia spre searã.
- ªi cam cum e cu trubadurii ãºtia, cã n-am vãzut nici
unul de aproape, l-a întrebat hangiul zâmbind larg cu
gândul la arginþii pe care-i primise.
- Cum sã fie, de obicei se duc sã înnopteze de-a dreptul
la castel în temeiul înscrisurilor pe care le poartã cu ei de
la regii ºi prinþii pe la curþile cãrora au poposit, rãspunse
cãlãtorul adunând laolaltã câteva frimituri de pe tãblia
mesei.
Gazda a înþeles cã nu se cuvenea sã mai întrebe nimic
ºi a prins degrabã sã ºteargã masa cu un ºervet curat.
- ªi de mâncare ce sã fie? schimbã vorba cã nu voia
sã-l supere pe musafirul cel darnic chiar dacã era doar
un bãietan.
Hangiul a adus repede ce i se ceruse ºi la urmã ºi-a
turnat ºi el un pahar din miedul rece ºi înmiresmat cãci
trubadurul îl invitase sã mai stea la sfat.
- Va sã zicã Regele e plecat de patru ani... îºi urmã
vorba bãiatul ºi rãmase adâncit în gânduri.
- Dupã cum am spus, luptã pe pãmânturile sfinte cã
aºa a fãcut legãmânt cu Papa.
- ªi cetatea?
- Cetatea, ce sã zicem, o duce biniºor, cã Bunicul
Regent e un om blând ºi cumpãtat iar Prinþul încoronat se
þine retras ºi trãieºte cu speranþa cã tatãl sãu se va întoarce
de pe o zi pe alta.
- ªi cam câþi ani sã aibã Prinþul?
- Cam aºa ca tine. Cred cã n-ai sãrit de optsprezece
ani.
Pe faþa truverului s-a aºternut un zâmbet pe care
hangiul nu-l putu desluºi ºi pe care cineva cu mai multã
carte l-ar fi numit misterios.
- Ba aº putea zice cã am sãrit biniºor, mormãi strãinul
lãsând ochii în jos, pãrând cã vrea sã-ºi aminteascã ceva.
16

- ªi cu alte cuvinte am bãtut tot drumul ãsta degeaba
cã aici nimeni nu dã nici un ospãþ ºi nu vine nici un artist
rãtãcitor sã mai descreþeascã frunþile curtenilor. - Asta
cam aºa e. Aici fiecare îºi vede acum de treburile lui. Cum
þi-ar ºedea sã caºti gura la mãscãrici ºi saltimbanci când
Regele ºi oºtenii tãi sunt mereu în primejdie de moarte?
- Pe bunã dreptate, nu prea se cade, a recunoscut
truverul ºi a pus pe masã câþiva arginþi care au scos un
clinchet prietenos.
Dar de data asta hangiul nu se mai grãbi sã-i ia ci
rãmase pe gânduri încercând sã afle ce-l nedumirea la
oaspetele sãu.
Înþelese cã bãiatul pãrea cã se þine semeþ, chiar trufaº,
fãrã sã aibã habar de asta ºi se purta cu stãpânirea de
sine a unuia care vãzuse multe la viaþa sa.

A doua zi cãlãtorul a ajuns la castel cu douã ceasuri

înainte de prânz.
Curtea cea mare, frumos pavatã avea fântânã cu
monument în mijloc. Din gurile leilor sãpaþi în piatrã
curgea ºipot molcom de apã într-un mic bazin. Erau ºi doi
arbori bãtrâni cu coroane falnice, rãmaºi acolo din
vremurile când pe acele meleaguri nu trecuse încã pas de
om.
Se uitã în dreapta, se uitã în stânga, dar hangiul
avusese dreptate. Fiecare îºi vedea de treburile sale.
Oamenii treceau încoace ºi încolo dar nu-l bãga nimeni în
seamã. În cele din urmã a zãrit o uºã mai feritã pe care
tocmai intrase un cãlugãr.
„Mai mult decât sã mã dea afarã n-au ce sã-mi facã”
îºi zise încurajându-se de unul singur ºi bãtu la uºã.
Cãlugãrul s-a arãtat dupã un timp ºi a pãrut surprins
sã-l gãseascã acolo.
17

- Cu ce pot sã-þi fiu de folos fiule? întrebã, cercetându-l
din cap pânã în picioare.
Vãzând cã tânãrul se fâstâceºte ºi nu gãseºte degrabã
un rãspuns, monahul a început sã zâmbeascã.
Bãiatul ºi-a tras desaga de pe umãr ºi a scos frumoasa
lirã din ea.
- Îmi dorisem sã cânt la ospeþele Regelui aºa cum am
fãcut peste tot pe unde am fost, dar am aflat cã ....
- Aaa, eºti un cântãreþ din cei hoinari care umblã acum
pe la cetãþi? îl întrerupse bãtrânul cu blândeþe.
- Da, ºi pe unde am ajuns în drumurile mele mi s-a
spus cã baladele pe care le cânt sunt frumoase ºi pline de
înþeles....
Cãlugãrul aºteptã rãbdãtor ca bãiatul sã-ºi termine
vorba.
- ...... ºi cã am un glas bun, încheie ºovãitor ºi lãsã
sfios ochii în pãmânt.
- Hai înãuntru sã mã lãmuresc ºi eu mai bine, l-a
îndemnat pãrintele retrãgându-se din prag. E frumoasã
violina asta a ta, pare fãcutã din lemn scump, zise când
au ajuns într-o încãpere cu podeaua de piatrã care rãsuna
blând sub paºii lor. Cãlugãrul i-a fãcut semn sã se aºeze
la o masã lângã perete. Prin fereastra îngustã de deasupra
se rãsfrângea un mãnunchi de raze strãlucitoare care nu
reuºea sã alunge umbrele întunecoase ce umpleau
încãperea.
Tânãrul simþi blândeþea acelei clipe de tihnã deplinã.
Îi plãceau:
- „sala cu pereþii acoperiþi de rafturi pe care odihneau
cãrþi, manuscrise legate cu sfoarã, suluri din piele,
pergamente ºi papirusuri;
- fantele adânci ale ferestrelor înalte prin care lumina
rãzbãtea veselã ºi se rãsfira plutind tremurãtoare în aer
ca o pulbere de aur;
- lira strãlucind chiar sub ºuviþa de soare ce se
prelingea ca mierea de pe lemnul întunecat al mesei, panã
jos pe podea;
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- monahul cumsecade în straiul sãu de culoarea
pãmântului;
- felul în care ºedeau amândoi, aºa, privindu-se în
tãcere de parcã erau prieteni de când lumea”.
- ªi zici cã agoniseºti câte ceva din cântat?
- Am primit rãsplatã frumoasã uneori, ºi bãiatul se foi
neliniºtit în jilþul sãu. Doar n-o fi vreun pãcat în asta, Sfinþia
ta?
- Nu, pãcat nu e, dar mã uit la tine cã ai fi putut sã faci
ceva mai bun. Cum te cheamã?
- Menestrel.
- Menestrel e ceea ce faci, dar numele tãu adevãrat?
- Mã tem cã nu am alt nume mai bun ca ãsta. Aºa îmi
zice de când mã ºtiu.
- Îmi vine greu sã cred cã pãrinþii te-au botezat astfel.
- N-au trãit sã apuce sã-mi spunã, se dezvinovãþi
bãiatul ridicând din umeri.
- Hm,.. Va sã zicã eºti orfan....se întristã bãtrânul ºi
tãcu preþ de câteva clipe. Din ce þinuturi vii de ai pãrul aºa
de blond cã bate în argint ºi ochii aºa de cenuºii?
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- Nu sunt cenuºii, domnia ta, sunt albaºtri, da’ s-au
fãcut cenuºii aici, de la rãcoarea sãlii ºi puþinãtatea luminii.
Sunt de fel de departe, din nord, chiar de pe malurile mãrii.
- ªi da, sunt singur singurel pe lumea asta, murmurã
Menestrel clãtinând din cap cu melancolie.
- Va sã zicã de acolo eºti, m-am gândit eu cã ai ajuns
aici de departe, de foarte departe.... N-am vãzut niciodatã
marea. Nici nu ºtiu dacã am sã apuc sã o vãd vreodatã....
oftã cãlugãrul ºi rãmase cu privirea aþintitã în gol.
Menestrel s-a simþit stânjenit vãzând cã bãtrânul se
întristeazã la gândul cã o sã închidã ochii fãrã sã mai
cãlãtoreascã ºi pânã la marea cea mare.
Dar s-a dus repede cu gândul la învãþãtura cea bunã a
vechilor înþelepþi.
Zice cã ce nu se poate lua în traistã ºi aduce acasã nu
meritã sã-þi pierzi vremea tânjind dupã el. Înainte suferi
cã nu ai apucat sã-l vezi de aproape cu ochii tãi, apoi,
dacã-þi cade drag, suferi de dorul lui cã a rãmas acolo
departe ºi nu-l ai mereu la îndemânã.
- Nu e nici o scofalã, sãri Menestrel cu însufleþire,
marea e ca un lac Sfinþia ta, e drept, un lac ceva mai mare,
cãruia nu i se vãd malurile, dar la urma urmei e doar un
amãrât de lac.
Monahul îl privi cu uimire:
- Ia te uitã, sã ºtii cã mi-a mai zis cineva asta, cã ºi noi
avem aici unele lacuri de nu li se vede nici un mal.
- Pãi aºa ºi e, dar marea e mult mai primejdioasã ca
un lac, cã are apa sãratã ºi amarã pe care dacã o înghiþi
te otrãveºte. Oricât ai înota nu ajungi nicãieri ºi Doamne
fereºte, dacã ai cãzut din barca ta când eºti în larg nu-þi
rãmâne decât sã pieri, cãci n-ai cum sã ºtii încotro sã o
iei. De aia am ºi plecat de acolo, cã nu vezi cât e ziulica de
lungã decât stânci, nisip, apã ºi cer ºi auzi doar vaierele
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pescãruºilor veºnic hãmesiþi. Pe când aici, lângã munþi...
pãdurile, vãile....cintezoii ºi scatii gureºi....
Lui Menestrel îi apãruse o strãlucire aºa de vie în ochi
încât preotul uitã pe loc cã ar fi vrut sã vadã marea
vreodatã.
Ticluise pe grabã povestea asta ca sã aline sufletul
bunului cãlugãr. Cãci în fapt iubea marea cu toatã tãria
aºa cum iubea toate minunãþiile pãmântului. Dar înþelepþii
îl învãþaserã mai de demult: „dã-te dupã omul cu care eºti
ºi fii în ison cu el. Fã-te puternic lângã cei puternici, fã-te
slab lângã cei slabi, fii frumos alãturi de cei frumoºi ºi mai
urât la chip decât urâþii lângã care te duce soarta. Fii
mereu smerit, fã-te totdeauna mai sãrac ºi decât cel mai
sãrac care-þi iese în cale. Oricât de dãruit cu haruri ai fi,
smerenia e darul cel mai de preþ pe care poþi sã-l faci
semenilor tãi. Smerenia nu te costã nimic, nu se sfârºeºte
niciodatã ºi bucurã pe toatã lumea.
- Da, dar dacã sunt prea bun o sã mã ia de prost, sãrise
Menestrel care atunci era foarte tânãr ºi mereu gata de
sfadã.
- Hei, strigã novicele care-l învãþa, ºi plesni cu vergeaua
în pupitru de rãsunã odaia, am zis sã fii smerit cu cei
smeriþi, nu cu cãpcãunii ºi sã te dai dupã fiecare cum e el.
Lângã bun eºti mai bun, lângã rãu te faci fiarã, pânã gãseºti
o cale sã-l dai pe brazdã. Vezi sã nu le încurci!”
Tocmai când se pregãtea cãlugãrul sã mai spunã ceva,
uºa sãri în lãturi cu putere scoþând o bufniturã înfundatã
cãci un guard o prinsese la timp sã nu se izbeascã de perete
cu rãsunet care sã bage în sperieþi toatã suflarea.
În încãpere a intrat cu pas grãbit un tânãr înalt ºi
zvelt, adicã slab de-a binelea, cãruia pletele negre pânã
la umãr îi sporeau paloarea feþei.
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