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Moartea roşie pustia de mult ţinutul. Nici 
odată yre-o ciumă nu fusese atât de fatală şi 
atât de înspăimântătoare. 

Tributul era sânge, numai sânge, roşul şi 
spaima sângelui. Mai întâi dureri grozave, a-
meţeli fără veste, apoi picuri de sânge din toţi 
porii corpului şi—în urmă, trăsnirea celui bol
nav. Pete roşii pe corp şi mai ales pe obraz, 
făceau ca nenorocitele victime să fie izgonite 
din mijlocul oamenilor şi părăsite fără ajutor 
şi compătimire. 

Ivirea boalei. mersul ei şi rezultatul fatal 
' rau chestie de o jumătate de ceas. 

Singur prinţul Prospero nu 'şi perduse cum
pătul ; e r a fericit şi cutezător şi priceput. Cînd 
ţinutul fu pe jumătate pustiit, prinţul işi adună 
o mie de prieteni, toţi teferi şi inimoşi, aleşi 
printre oştenii şi damele eurţei şi se adăposti 
cu dânşiiîn fundul unui castel bine întărit. Era 
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o clădire vastă şi măreaţă, 6 cxeaţiune a prin
ţului, de un gust. ciudat, dâr grandios. Un zid ih 
gros şi înalt o înconjura din toate părţile. Zi-pi 
dul avea porţi de fer. Curtenii, odată intraţi, c; 
atârnară lacăte grele şi traseră toate zăvoa-cî 
rele. Se încuiară astfel pentru a împedeca din si 
afară, năvălirea celor desnădăjduiţi si a opri " 
eşirea vreunuia dinăuntru. Castelul era pre
văzut cu de toate. Curtenii puteau rămîne înă
untru fără nici o grijă, fără nici o teamă. Cei z 
de afară să 'şi poarte singuri de grijă! Ar fi g 
fost o nebunie pentru ori care de a fi trist şi î< 
îngândurat. Prinţul îngrijise de tot soiul de pe- r 
treceri. Erau acolo bufoni, actori, dănţuitori, c 
musicanţi, era tot ce-i plăcut şi frumos, n a şl ( 
vin. înăuntru, toate aceste lucruri frumoase 
şi s iguranţa; afară. Moartea roşie 

Pe la sfârşitul lunei a cincea', ori a şasea 
de laretrâgerea lor în castel, in vreme ce boala 
bântuia afară mai cu turbare, prinţul Prospero 
dădu prietenilor săi un bal mascat de o mă
reţie fără seamăn. 

Petrecerea fu nemaipomenit de strălucitoare. 
Dar mai întâi, să vă descriu saloanele in 

care s'a dat balul. Erau şeapte, odăi împără
teşti ! In Coate palatele saloanele compun de 
obiceiu un lung şir cu perspective lungi şi 
drepte în aşa chip că. dacă toate uşile sunt 
larg deschise, privirea poate să pătrundă fără 
nici o stavilă prin toate saloanele până la cel 
mai din capăt. Aici însă era cu totul altfel, '• 
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id'după cum şi era de aşteptat din partea unui 
-l-prinţ, cu gusturi atât de bizare. Sălile acestui 
ri. castel erau aşa de neregulat aranjate, că o-
a-cinului li era cu neputinţă să cuprindă dintr'o 
n singură privire mai mult ca un singur salon. 

La fiecare 30 sau 4Q de coţi era o cotitură ne
aşteptată şi din fiecare colţ o nouă privelişte. 

. La dreapta şi la stânga, in mijlocul fie-cărui 
| zid, era câte o fereastră naltă şi îngustă, în stil 
fi gotic şi ferestrele dădeau in nişte coridoare 
ii închise ce înconjurau toate saloanele. Giamu-
:- rile de la fiecare fereastră erau de aceiaşi 
i. culoare cu îmbrăcămintea şi împodobirea fie 

cărui salon. 
Cel din spre răsărit, de pildă, fiind alba

stru, giamunle erau şi ele albastre. Al doilea 
salon era aşternut şi împodobit cu roşu pur
puriu şi geamurile erau | purpurii. "Al treilea 
era verde "peste tot. geamurile 'erau şi ele 
verzi. Al patrulea era portocaliu, portocalii 
şi geamurile, al cincilea alb, al şeaselea vio-

. let. Cel de al şeaptelea salon era'peste totîn-
i velit in negru; plafonul şi pereţii erau aşter-
• Buţi cu catifele negre, cari cădeau în lungi 
; , l vaporii negre şi grele peste covorul de ace-
i i a ^ ' ştofă şi culoare. Numai în salonul acesta, 
, dar n ia m a j ' ~in acesta, culoarea giamurilor nu 
i era la IVI c u a c e a a draperiilor. Giamurile e-
t rau aci stacojii — de un roşu aprins ca sân

gele. 
In nici unul din aceste şeapte saloane, toate 
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încărcate cu fel de fel de măreţii de podoabe. 
o risipă de aur şi de pietre, în nici unul nu 
era vre-o lampă sau vre-un căridelabru. Nici 
lămpi, nici lumânări, nici o lumină de felul a-
cestora. 

Dar in coridoarele cari le înconjurau, toc
mai în faţa fiecărei ferestre se înălţa câte un 
mare ţripet pe care ardea un jeratec viu şi 
strălucitor, ale cărui raze, trecând prin geamu
rile polorate, înecau salonul cu lumini orbi
toare. In chipul acesta se producea o mulţime 
de aspecte sclipitoare şi fantastice. In salonul 
din spre apus, in sala neagră, lumina jărate
cului care tremura pe ştofele negre printre 
geamurile sângeroase, era înspăimântător de 
sinistră şi dădea feţelor nesocotiţilor cari in
trau, o înfăţişare atât de ciudată că «mulţi dan
satori nici n'aveau curajul să pună piciorul în 
acea sală magică. 

Tot in sala aceasta, pe peretele din spre 
apus era atârnat un orologiu uriaş de abanos. 
Pendulai> se legăna cu un tic tac surd, greoiu, 
monoton* iar când acul minutarului încon
jură cadranul de jur împrejur şi trebuia să 
l>ată ceasurile, isbucnea din plămânii de bronz 
ai maşinei un sunet clar, răsunător, adânc şi 
melodios, dar cu un ton atât de ciudat şi atât 
de puternic, că la fiecare ceas musicanţii 
erau nevoiţi să se oprească pentru a asculta 
musica orologiului : valsatorii îşi curmau a-
tunci jocul, o turburare momentană cuprindea 
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pe toţi şi cât timp vibra orologiul se pu
ica Observa că tinerii cei mai zburdalnici 
îngălbeneau» iar bătrânii si cei mai aşezaţi îşi 
treceau mana peste frunte cuprinşi ca de gîn-
îuri şi visuri turburătoare. Dar când ecoul se 

topea de tot. o uşoara veselie se răspândea, 
musicanţii se uitau unii la alţii şi zâmbeau de 
nervii lor. de nebunia ce-i cuprins* şi 'şi şop
teau că la al doilea sunet nu vor mai fi emo
ţ ionaţ i- apoi, după trecerea celor 60 de mi
nute cari cuprind cele 350 de secunde ale orei 
dispărute. începea din nou cântecul orologiu
lui fatal şi se ivea aceiaşi turburare, aceleaşi 
fioruri. aceleaşi reverii. 

Cu toate acestea, orgia era veselă şi măreaţă. 
Gusturile prinţului erau eu totul deosebite. 
Avea ochiul sigur în ce priveşte culorile şi 
efectele lor. Nu-i plăcea buna-cuviinţă banală 
a modei. Ideile sale erau indrăsneţe şi sălba-

şi plăsmuirile Iui străluceau de o splen
doare barbară. .Mulţi l-ar fi luat drept nebun. 
Curtenii insă simţeau prea bine că nu e. Dar 
trebuia să-1 auzi. să-1 vezi. să-1 atingi pentru 
a (e încredinţa că nu-i. 

Cu prilejul acestei serbări, prinţul însuşi, 
'"onduse in cea mai mare parte lucrările de 

'raţiune în cele şeapte saloane si toate 
;r,aşlii(. şj deghizările erau după gustul său per
sonal. x'u mai încape îndoială că erau plăs
muiri caraghioase. Era ceva ameţitor, scânte
ietor. O învălmăşeală, un amestec de picant 
'ie figuri capricioase, absurd îmbrăcate, cu a-
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piicături necuviincioase ; fanteşii monstruoase 
ca nebunia : era o amestecătură de frumos, de 
desfrânai, de bizar, de teribil şi de desgustător. 
Scurt, era ca o îngrămădeală de visuri o 
revărsau în cele şeapte saloane. Şi aceste vi
suri se strâmbau şi se răsuceau in toate fe
lurile, luând culoarea saloanelor : ai fi zi-- că 
ele execută ariile cu picieorele, iar mustea 
ciudată a orchestrei nu era rle cât ecoul pa
şilor lor. 

Şi, din timp in timp, se auzea sunând 
sala neagră, orologiul de abanos. Si atunci. 
pentru o clipă, totul se oprea, toiul lăcea, a-
fără de glasul orologiului. Visurile inphe-
tau, Încremenite în poşiţia şi gesturile lor. Dar 
ecoul bătăilor încetează—n'au ţinui de cât o 
clipă şi abia dispărute- o veselie uşoară şi greu 
stăpânită se revarsă peste lot. Şi musica se 
umflă din nou şi visele reînvie şi se răsucesc 
in toate părţile mâi vesele ca nici odată, re
flectând culorile giamurilor prin cari pătrund 
luminile jăratecului. Dar in camera din funii, 
din spre vest. nici o mască nu <§> cutează acum 
să intre, căci noaptea înaintează şi o lumină şi 
mai roşie năvăleşte acum printre geamurile 
de culoarea sângelui şi negrul draperiilor fu
nebre e înspăimântător şi nesocotilului car^ 
pune piciorul pe covorul funebru, orologiu! 
de abanos ii trimite sunete mai grele, <•; 
energie mai solemnă, decâtacelea cari lovesc 
auzul măştilor ce se învârtesc în nepăsarea de-
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părtată a celorlalte saloane. Aci, furnică lumea 
si inima vieţei bate înfrigurată. Şi vârtejul si 
ameţeala serbărei erau în toiul lor când iată 
că orologiul sună miezul nopţei. Atunci, după 
cum am mai spus, muzica se opri; învârtirea 
valsatorilor şe curmă: se răspândi peste tot. 
ca si odim°;u"ă, o nelinişte turburătoare şi ni
meni nu mişca. Dar. limba orologiului avea 
Să bata acum de douăsprezece ori, astfel că 
se prea poate ca acum. mai multe gânduri să 
s e f, strecurat în creierul celor ce cugetau prin 
mulţimea ce se desfăta. Şi poate că din pri
cina aceasta mulţi din ei, mai înainte ca ul
timul ecou al celui din urmă sunet să se fi 
stins, să li avut timpul să zărească o mască 
pe care nimeni n'o văzuse până atunci. .Ştirea 
aceasta răspândindu-se în şoapte, se ridicară 
de pretutindeni freamăte şi murmure de mi
rare, de desaprobare şi in sfârşit de teamă, de 
groază şi de desgust. 

In'tţ'o adunare de fantome, aşa cum am des
cris-o, trebuia, fără îndoială, o apariţie cu to
tul extraordinară pentru a pricinui o astfel 
de impresie. Destrăbălarea carnavalului din 
Noaptea ceia. era. adevărat, cam peste margini. 
'-1;«- personagiu] de care e vorba, întrecuse 
oriefe nebunie si depăşise toate marginile bu-
nei-euviinte impusă de prinţ. 

W In inimib- color mai nepăsători sunt coarde 
| cari nu se l a s ă a li atinse fără a fi adânc tur

burate. Chiar la cei mai desfrânaţi, la acei pen-
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tru cari viaţa şi moartea sunt de o potrivă o 
jucărie, sunt lucruri cu cari nu poţi glumi, 
'Toată adunarea părea atunci că simte adânc 
prostul gust .şi necuviinţa purtărei şi *a costu
mului celui strein. 

Personagiul era înalt şi slab, înfăşurat în.un 
giulgiu din cap pană în picioare. Masca ce as
cundea obrazul înfăţişa atât de bine chipul unui 
cadavru înţepenit, că anaiisa cea mai minu
ţioasă cu greu ar li putut descoperi deghisa-
rea. Si totuşi, toţi aceşti nebuni veseli, ar li 
putut răbda poate, dacă nu şi încuviinţa această 
glumă urâtă, dar masca îşi însuşise ! întoc
mai figura Morţii Roşii. Vestmântul ei era niîn-
jil cu sânge—şi fruntea-i largă ca şFftraie uti-
săturile feţei erau [dine cu înspăimântătoare 
stropituri stacojii. 

C-ând ochii prinţului Prospero dădură peste 
chipul acestui spectru -care cu mişcări înceţi1. 
solemne şi mîndre. ca pentru a si susţine mai 
bine rolul, se plimba de colo până colo prin
tre dansatori,—el fu cuprins de spasmurile si 
fiorii spaimei şi a desgustului. O clipă după 
aceia, fruntea prinţului se înroşi de mânie: 

— Cine îndrăsneşte, întrebă el cu voce ră
guşită, pe curtenii din jurul lui, cine îndrăs
neşte să ne insulte cu această ironie de bles
tem? Puneţi mâna pe el şi smulgeţi-i masca, 
ea să ştim pe cine vom avea să spînzurăm 
mâine la răsăritul soarelui. : 

Prinţul se alia în camera de est. camera al-
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găsea in camera albastră în mij-

_ — ^ _ _ clip* , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ d â r ^ a f a p o i ; cu paşi hotărâţi şi majes-
luosi. se-apropie din ce în ce mai mult de prinţ. 
3n urma spaimei nedesluşite pe care îndrăz
neala nesocotită a măşţei inspirase tutui oi. 
nimeni nu mai cuteza să pună mâna pe ea . 
văzând că nici o piedica n o mai oprea, masca 
trecu pe lângă print si în timp ce mulţimea 
de curteni, ca sub ascultarea unei singure poi-
niri se dădea mereu îndărăt. în spre pereţi, 
masca îşi continuă drumul fără şovăire, cu 
aceiaşi paşi solemni şi măsuraţi, din camera 
albastră in cea purpurie, din camera purpurie 
în cea verde— din aceasta în cea albă şi de 
aici in cea violetă, tară ca vreunul sa Iaca 

re o mişcare pentru a o opri. Atunci numai, 
prinţul Prospero, înfuriat şi ruşinat de laşitatea 
sa de o clipă, se repezi ca un fulger prin cele 
(> camere, fără ca cine-va să '1 fi însoţit, căci 
( t i^pază de moarte îi cuprinsese pe toţi. În
vârti u n pumnal în mână şi se apropie în
furiat la câţiva paşi de fantoma care se dădea 
mereu îndărăt. De odatămascaj ajunsă in fun-
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dul salonului negru, se întoarse brusc în faţa 
celui ce o urmărea. 

lin ţipăt ascuţit şi pumnalul alunecă fulge
rând pe covorul negru peste care o clipă in 
urmă căzu mort prinţul Prospero. 

Atunci, cu aeel curaj suprem al desnădejde;, 
mulţimea de măşti năvăli dintr'odată în ca
mera neagră si apucând pe necunoscut care 
ştetea ca o statue, drept şi nemişcat în umbra 
orologiului de abanos, ii acoperiră cu mii de 
lovituri de pumnal. Dar o spaimă fără nume 
ii cuprinse când văzură că sub masca şi lin
ţoliul pe care-1 străpunseră cu atâta furie nu 
se afla nimeni. 

Recunoscură atunci presenţa Morţei Roşii. 
Se furişase noaptea ca un hoţ.Şi toţi oaspeţii 
căzură unul câte unul in sălile orgiei înecată 
de o rouă sângeroasă şi fiecare muri în poşi-
ţia disperată a căderei sale. 

Şi viaţa orologiului de abanos încetă odată 
cu aceia a celui din urmă oaspe-Şi flacăra jă
ratecului se stinse. Şi întunericul şi ruina şi 
Moartea Roşie îşi aşezară peste tot stăpînirea 
lor nemărginită. 
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N'am văzut in viaţa mea un om mai vre-
,,el şi mai pornitspre glume ca acest de treabă 
"'egc. Nu se ţmea de cât de posne şi ghiduşii. 
Oricine ştia 8ă spună o istorie caraghioasă şi 
bine spusă, era sigur de dragostea regelui. De 
aceia şi cei şeapte miniştrii erau toţi vestiţi 
prin talentul lor de farsori. Erau toţi croiţi 
după calapodul regal: graşi, voinici, cu apli
care spre ghiduşii. Nici odată n a m putut pri
cepe lămurit dacă posnele îngraşă pe oameni. 
ori dacă în grăsimea lor este ceva care pre
dispune la năzbâtii; dar sigur este că un ghiduş 
slab se poate numi rara avis in tern's. 

In cât priveşte tinetele, sau umbrele spiri-
^Uii, cum le zicea el însuşi, regele nu le prea 
ţinea în seamă. Avea o admiraţie specială penţy^ 
glumele largi şi le mistuia ori cât de lungi'ar 
fi fost. Delicatesele îl plictiseau. In literatură 
i-ar ii plăcut mai mull Rabelais., de căi Voi-
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taire. Ghiduşiile în acţiune aveau Ia el mai 
multă trecere de cât glumele în vorbe. 

La epoca când se petrece aceasta povestire, 
bufonii de meserie nu eşiserăîncă din modă 
la curţile regeşti. Multe din puterile mari eu
ropene îşi mai păstrau încă pe nebunii lor: 
nişte nenorociţi, unşi pe faţă, cu chivere cu 
clopoţei şi cari trebuiau să fie întotdeauna gata 
la glume şi ghiduşii în schimbui fărâmăturilor 
ce cădeau de la masa regelui. Regele nostru, 
lirVşte, avea şi e! nebunul lui. Adevărul e că 
avea mare nevoie de nebunia cuiva pentru a 
precumpăni greutatea înţelepciunei c e l o r 
şeapte deştepţi cari îi slujeau de miniştri— <w 
să numai vorbim de înţelepciunea lui însuşi. 

Totuşi, nebunul lui, ghiduşul său de mese
rie, nu era numai nebun. Meritul acestuia era 
întreit, prin faptul că mai era şi şchiop şi pi
tic. Pe vremea ceia, piticii erau tot aşa de cău
taţi ia curţi ca şi nebunii; mulţi monarchi n'ar 
li fost in stare să 'şi petreacă timpul-(şi tim
pul e mult mai lung la curte—ca nicăiri) fără 
un ghiduş care să-i facă să rază şi fără un 
pitic de care să rază. Dar. după cum am mai 
spus-o, toţi aceşti ghiduşi, în99 de caşuri din 
o sută, sunt graşi, rotunzi şi grei — astfel că 
era pentru regele nostru o mare mândrie de a 
av.ea în Hop-Frog —acesta era numele nebu
n u l u i - o întreită comoară într'o singură per
soană t u t u . 

Numele de Hop~Fro<f ou era, bine înţ< 
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acela pe care i-1 dăduse naşul la botez, ci mi
niştrii- în bună înţelegere i-au ales acest nume, 
din cauza neputinţei lui de a umbla ca cei
lalţi oameni *). 

[n Ir adevăr, Hop-Frog nu putea să facă un 
pas de cât cu sărituri de broască, lucru care 
îl amuza pe rege-nevoie mare;! 

Dar, deşi Hop-Frog, din causa picioarelor 
lui sucite nu putea umbla de câleu foarte mare 
greutate, natura insă ca pentru a-1 răsplăti, îi 
înzestrase braţele cu muşchi de o putere < i-
miloate. Aceasta îl făcu să se poată căţăra de 
arbori sau fringhiij cu o uşurinţă si indemâ-
riare de necrezut. 

CMI<\ se suia pe vre-un arbore, semăna mai 
mull a veveriţă ori a maimuţa de cât a broască. 

\'u ştiu anume din ce tară era Hop-Frog. Era 
eu siguranţă din vre-un ţinut depărtat şi bar
bar, de care nimeni iva auzit vorbindu-se la 
o mare depărtare de curtea regelui nostru. 
Hop-Frog şi o fată tânără,-mai puţin pitică de 
cat dânsul — dar foarte frumoasă şi o exce
lentă dansatoare— fuseseră răpiţi dela căminilr 
lor şi trimişi dar regelui din partea unuia din 
generalii săi biruitori. 

'n asemenea împrejurări, nu e de mirare că 
0 t r a n s ă prietenie se legă intre aceşti doi 
nenorociţi captivi. Hop-Frog, care. cu toate 
ghiduşnle sale. era totuşi nepopular, nu putea 

0- In englezeşte, Hop înseamnă <\ sari şi Frog broască. 
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sci-i (ic de mare ajutor Tripetei; ca insa, din 
causa drăgălăşeniei şi frumuseţei. era de toţi 
admirată şi ^alintată; avea deci multă tre
cere de care se folosi Ia orice prilej pentru â 
veni in ajutorul iubitului ei Hop-Frog. 

Intr'o zi, nu 'mi mai aduc aminte cu ce pri
lej solemn, regele hotăra să dea un bal mas
cat. De câte ori trebuia să aibă loc la curte 
un asemenea bal sau oricare altă serbare, ta* 
lentele lui Hop-Frog şi ale Tripetei erau pusd 
la contribuţie. 

Hop-Frog mai cu seamă era atât de dibaci 
în a născoci tot felul de împodobiri şi de <le-
ghisări pentru balurile mascate, că nimic nu 
se putea face fără ajutorul lui. 
Sosise seara hotărâtă pentru bal. O sală splen

didă fusese decorată sub ochii Tripetei. cu 
toată măestria posibilă pentru a face serbarea 
cât mai strălucitoare. Toată curtea avea frigu
rile aşteptărei. 

Fiecare îşi avea costumul si rolul său, unii 
şi le pregătiră cu o săptămână, ba chiar cu o 
lună mai înainte—toţi erau pregătiţi-singur 
regele şi miniştrii săi. nu ştiau încă ce hotă
râre, să ia. Pentru ce oare v Nu ştiu—nu mai 
de n'ar li fost şi aceasta o glumă. Fără îndoială 
le veneau greu ideile, din causa grăsimei lor. 
Ori cum o fi fost însă. timpul fugea şi ca ul
timă scăpare chemară pe Tripetta şipellop-
Frog. . . 

Când cei doi pitici se înfăţişară regelui, ci 
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ii găsiră sorbind regeşte vinul împreună cu 
cei şeapte miniştri ai săi; cu toate acesteamo-
narcul părea foarte indispus. El ştia că Hop-
Frog are groază de vin, căci vinul îl făcea 
pe bufon, furios, ceia ce nu-i tocmai plă
cut. Dar regelui îi plăceau glumele şi încercă 
s£-l silească să bea sau,— după vorba rege
lui—să fie vesel. 

~r Apropie-te, Hop-Frog, îi zise el când ghi
duşul şi cu prietena lui intrară în odaie ; a-
propie-te şi goleşte cupa aceasta în sănăta
tea prietenilor tăi din depărtare (aici, Hop-Frog 
oftă) şi ajută-ne cu imaginaţia ta. Avem nc-
'<«' de tipuri, de caractere, dragul meu, de 

ceva nou şi extraordinar! Banalitatea mă o-
moară ! Haide, bea ! Vinul îţi va aprinde ima
ginaţia ! 

Hop-Frog se silea, ca de obiceiu, să răs
pundă cu o glumă la vorbele regelui dar sfor
ţarea fu prea mare. Era tocmai ziua naşterei 
sărmanului ghiduş şi la porunca de a bea în 
sănătatea prietenilor săi absenţi, \ s e umplură 
ochii cu lacămi. Câteva picături amare căzură 
"i paparul ce i-1 întinse tiranul. 

Ah, ah, mugi regele, rn timp ce piticul 
sorbe^ v m u j c u ( ţ e s g u s t _ v e z j ce_j î n s t a r e 

sa tacă u n p a h a r cu vin bun ! îţi strălucesc de 
acum ochii \ 

Bietul băiat! Ochii lui mar^&qânteiau neo-
bicmuit, Căci vinul a v e a ^ W e r e ^ r e a mare 

«supra creierului său slafc^lpttf^'tiervos cupa 
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pe masă şi se uită la toţi cu o plivire fixă, d 
nebun. Toţi păreau încântaţi de gluma regal; 

— Şi acum, la lucru ! zise primul ministru 
un om foarte gras. 

- Aşa-i adaogă regele, — haide. I tpb-Frfeg 
ajută-ne ! tipuri, dragul meu, caractere, n<- tre 
buc caracter, avem toţi nevoe de caraetk?-, ha 
ha'! La această pretinsă g lumăaregel ik tot 
•şeapte miniştri isbucniră în râsete. Rop-Proj 
râdea .şi el, dar silit şi dus pe gîndun. 

— Haide, zise regele nerăbdător, nu găseşl 
nimic'.-' 

— Mă încerc să găsesc ceva nou— ingâ 
piticul distrat, căci vinul îl zăpăcise. 

— încerci! strigă tiranul furios. Ce înţeK 
prin .aceasta? Ah ! pricep ! Eşti ţâfnos. îţi rr 
trebue vin. Na, bea ! Şi umplând un nou v 
har ii întinse ghiduşului, care se uita eu groa 
la vin. 

— B e a ! răcni monstrul, că de nu... 
Piticul şovăi. Regele se făcu roşu de ir, 

nic. Curtenii zâmbiră răutăcioşi. Tripeta. g 
benă ca ceara, înainta până la jeţul mon; 
chului.şi îngenunchiînd îl rugă să cruţe pe şi 
manul ei prieten-

Tiranul o privi câteva clipe, uimit de at] 
îndrăsneală. Se părea că nu ştie cum să-şi e 
prime indignarea. Apoi. fără a scoate un c 
vânt. o împinse cu putere la o parte şi-.i văr 
In faţă vinul din pahar. 

Biata mititică se sculă cum putu Şi nei 
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(lrăsnind nici să ofteze, se aşeză la locul ei. 
Era, timp <lc câteva clipe, o tăcere de mormînt: 
s'ar li putut auzi căderea unui fulg. Această 
tăcere Fu întreruptă apoi de un fel de scrâş-
nire surdă, răguşită şi prelungită ce părea că 
ese din toate colţurile odăiei. 

— Ce 'nseamnă,— ce înseamnă acest zgo
mot, întrebă regele înfuriat, uitându-se îngro
zitor la pitic. Acesta părea acum desmeticit 
şi privind fix. dar liniştit în faţa regelui. îi răs
punse simplu : 

- Eu ? Cum puteam li eu'? 
— Sgomotul mi se părea de afară, zise unul 

din miniştri, papagalul de la fereastră îşi freacă 
pliscul de zăbrelele cuştei. 

Aşa e 1 răspunse1 regele ca uşurat de a-
ceastâ ideie : dar. pe onoareamea de cavaler, 
aş li jurat că era scrâşnetul de dinţi al aces
tui miserabil. De odată piticul începu să rîdă, 
dcsvelind un larg şi înfiorător şir de dinţi pu

ternici. Regele era.de o lire prea veselă pen
tru a se supăra de râsetele ori cui ar fi fost. 
Ceva mai mult, Hop-Frog declară că e gata să 
bea ori cât de mult vin. Regele se linişti şi 
ghiduşul, înghiţind un alt pahar cu vin, cu mare 
uşurinţă, începu imediat şi cu multă aprindere 
să ^xpue p.lanul mascaradei sale: 

— N'aş putea spune, începu el foarte liniş
tit, ca şi când n'ar li băut nimic, cum mi-a ve
nit această ideie; dar imediat ce Majestatea 
Voastră aţi lovit-o pe Tripetasvârlindu-i vinul 

http://era.de
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în fată, şi tocmai în iclipa când papagalul sco
sese acel zgomot ciudat, mi-a venit in gând 
un minunat joc ; e un joc de pe la noi, dar 
care aici va "ii cu totul nou. Din nenorocire, 
trebue opt persoane pentru aceasta.... 

- Suntem tocmai opt! strigă regele razind 
de această minunată descoperire, tocmai opt t 
- e u şi miniştrii mei. Să vedem, cum e jocul ? 

' — ISÎoi numim aceasta, zise piticul, jocul ce
lor opt orangutani, şi-i foarte inimos, când e 
bine executat! r 

- Primesc ! exclama regele încântat! 
' - Frumuseţea acestui joc, urmă bufonul, 

constă în groaza ce cuprinde pe femei. _ , 
Minunat! mugiră în cor monarchul şi mi

niştrii. ' .. , - ,„ 
- Vă voi îmbrăca eu ; puteţi avea toata în

crederea în mine! continua Hop-Frog. Ase
mănarea va fi aşa de perfectă, că toată lumea 
vă va lua drept nişte dobitoace veritabile 
uândiţi-vă la spaima şi mirarea tuturor! 

_ E minunat! strigă regele fericit. Hop-
Froe' rom face noi un om din tine i 

r Lanţurile vor mări groaza prin zgomotul 
zăngănitului lor. Musafirii vor crede; că aţi sca
nat din vre-o menagerie. Măria Ta nu şi poate 
fnchipui ce efect voi produce într^un ba mas
cat, opt orangutani în lanţuri năvălind cu ştri 
gate sălbatice prin mulţimea de musafiri e-
leganţi sji veseli. 

- Ne-am înţeles! striga regele. 
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Şi consiliul se ridică în grabă, căci era târ-
xiu | i trebuiau zorite pregătirile. 

Meşteşugul lui Hop-Frog de a-i străvesti în 
urangutani era foarte simplu. Pe atunci nu se 
prea vedeau orangutani în ţările eivilisate,aşa 
că dibăcia ghiduşului putea lesne înşela pe 
toţi. 

Regele şi miniştri fură mai întâi îmbrăcaţi 
in nişte cămăşi şi pantaloni strâmţi de tricou, 
apoi Tură unşi cu catran. Aci, unul din miniştrii 
era de părere să se întrebuinţeze şi pene.Hop-
Frog insă îl convinse că firele de in imitează 
mult mai bine părul acestui fel de animal, de 
cat penele. Sfatul fu primit şi peste tricoul 
uns cu catran, fu aşternut un strat de in. Apoi 
fu adus un lanţ lung, cu care fură legaţi rînd 
pe rînd, regele şi cu cei şeapte miniştrii, ast
fel că dacă se depărtau unul de altul, lanţul 
forma un cere. 

Sala cea mare unde trebuia să aibă loc ba
lul, era rotundă, foarte înaltă, şi cu o singură 
fereastră în tavafl. Noaptea, sala era luminată 
de un mare candelabru. atârnat cu un lanţ de 
mijlocul plafonului cu giamuri. El se putea 
«Jălţa şi coborî cu ajutorul unei contra-greu-
ltHi, dar pentru a nu ştirbi eleganţa, contra-
greumtea trecea dincolo de turlă, deasupra 
acoperiş ui u j 

Împodobirea salonului fusese lăsată în grija 
V 'petei care, pentru unele amănunte, ceruse 

şi statul amicului ei Hop-Frog. Aşa, de pildă, 
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după sfatul acestuia, candelabrul cel mare fu 
scos, căci într'o atmosferă atât de încălzită. 
era imposibil ca ceara să nu fi picurat şi a-
ceasta ar fi adus mari stricăciuni toaletelor bo
gate ale celor invitaţi. Alte candelabre m a i 
mici fură aşezate în diferite părţi ale salonu
lui pe unde nu avea să treacă nimeni, ap0i 
făclii aprinse fură puse în mâinele celor 5rj-
60 de statui sprijinite de jur împrejurul zidului. 

Cei opt orangutani, ascultând de sfatul lui 
HoprFro,g aşteptară miezul nopţei pentru a 'şi 
face intrarea în salon. 

Când sună a douăsprezecea bătaie a orolo
giului, orangutanii năvăliră ca o furtună in mi
jlocul musafirilor, împedecându-se şi rosîogo-
lindu-se din pricina lanţului. 

Efectul fu minunat şi umphnde bucurieinima 
regelui. Cea mai mare parte a celor poftiţi 
crezu cu tot dinadinsul. că aceste opt vedenii 
fioroase erau adevărate fiare,dacă nu chiar nişte 
orangutani. Multe femei leşinară de spaimă şi 
dacă regele n'ar fi avut prevederea de a in
terzice purtarea armelor, ar fi plătit scump a-
ceastă glumă, el şi miniştrii săi. Toată lumea 
se repezi spre uşi, dar regele poruncise ca 
uşile să fie încuiate după intrarea sa, şi după 
sfatul bufonului, regele însuşi păstra cheile la 
dânsul. In vreme ce spaima şi zăpăceala tură 
la culme, fiecare gândindu-se cum să scape 
mai de grabă, s'ar fi putut vedea coborând din 
plafon lanţul ce slujea de atârnat candelabrul 
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şi caic de asemenea fusese luat, coborând me
reu până ce cârligul ajunse aproape de po
dele. 

In elipa aceia, regele şi miniştrii, după ce cu-
Lreerară sala în lungşi în lat, se aflarăîn sfâr
şit- şi în centrul sălci, tocmai sub lanţul ce 
atârna din plafon. Hojp-Frog care nu-i pără
sise o clipă, apucă lanţul orangutanilor in două 
părţi şi eu o repeziciune uimitoare îl atârnă de 
cârligul ce slujea cajidelabrului; într'.o clipă, 
şi ea de o mână nevăzută lanţul se ridică şi 
cu el, cei opt orangutani cari se bălăbăneau 
acum deasupra celor cuprinşi de uimire. 

Măştile, in vremea aceasta îşi veniră "cu în
cetul în fire .şi cum începeau să creadă că-i 
numai o glumă. începură să facă haz văzând 
posiţia orangutanilor. 

Staţi ! strigă Hdp-Frog şi vocea lui pă-
t-i'unzătoare acoperi sgonfotul, ţineţi-i. mi se 
pare că-i cunosc, v ă voi spune îndată cine sunt! 
Atunci,, smulgând o făclie din mâna unei sta-
stui, săn eu agifita/ea unei maimuţe peste ca
pul regelui şi se căţăra pe lanţ, plecând făclia 
ca pentru a examina figurile orangutanilor. 

Vă spui îndată, strigă I lop-Prog. vă spun 
i n d a i ă cine sunt ! 

111 u m p ce toată adunarea, împreună cu mai
muţele, * c s t r i c a d g r â s | - H 1 | - 0 n u i s c o a s e u n 

şueial aseu t i t şi lanţul se ridica repede, inăl-
Unti pe cei bpţ orangutani cari se sbâteau în
groziţi. 
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Hop-Frog, ţinându-se mereu de lanţ, se y 
dicase şi el, mereu în aceiaşi.posiţie,adică d, 
asupra capetelor orarigutanilor, apropiind rrj 
reu făclia de ei, capentru a-i vedea rriai bin 

Ţoală lumea râmase încremenită de aceas 
privelişte. Se făcuse o tăcere adâncă, c;, r r jn< 
nu ţinu mult, căci fu întreruptă de un kt om 
surd, de un fel de scrâşnire răguşită, c a * c e 
care se auzise când regele aruncase vinul 
faţa Tripetei. 

De data aceasta însă, numai era papai 
care 'si treca pliscul de gratii, ci însuşi Ii, 
Frog, îşi arata colţii scrâşnind înfiorător, 
şi când i s'arfi strivit dinţii în g u r a plin; 
de spumă. Ochii ii scăpărau (Ic mânie 

Ah ! Ah !—exclamă ci furios.—ah ! inc 
să înţeleg cine sunt şi sul) cuvânt de a e> 
mina pe rege mai bine, apropia făclia de v» 
mântui acestuia, care luând foc, se ace; 
imediat de o flacăre vie. 

In mai puţin de o clipă, cei opt orangut; 
pâlpâiau în flăcări. în mijlocul ţipetelor m 
ţimei care privea de jos îngrozită, fără a p 
tea fi de vreun ajutor. 

Flăcările înălţându-se mereu cu mai mu ! 

furie, siliră pe bufon să se urce mai sus 
lanţ. In timpul acesta, se făcuse iarăşi o 
cere. Piticul se folosi de aceasta şi luă din noi; 
cuvântul 

— Acum, zise el, văd lămurit cine sum 
ceste măşti. Văd pe un mare rege şi s< 
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sfetnici ai lui, un rege rar- nu se sincftis 
să Ipvească o fată fără apărare şi cei şeapte 
miniştrii ai iui cari râd de această cruzime. 
Cât despre mine eu nu sunt de cât Hop-Frog, 
Hop-Frog ghiduşul şi aceasta e cea din urmă 
a mea ghiduşie ! 

Abia termină vorba şi operei de răsbun 
fusese săvârşită. 

Cele opt cadavre, atârnate de lanţ. se le-
•gănay in aer intr'o grămadă de carne pârlită, 
puturoasa şi scârboasă. Ghiduşul aruncă fă
clia peste ele se- urca pe lanţ în sus şi eşind 
prin fereastra plafonului dispăru. 

Se crede că Tripeta, stând de santinelă pe 
acoperişul sălei slujise de complice amicului 
ei in această groaznică răzbunare şi că au fu
git împreună, căci n'au mai fost văzuţi de a-
tun ci. 
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Era miezul nop'ţeL-Slab şi istovit, cugetam 
I înţelepciunea vechie a unor cărţi curioase 
i de mult uitate. Capul îmi cădea greu pe 
iept, aproape s'adprm, eând.de odată aud un 
jomot uşor. ca şl cum cineva ar li bătut ie 

or ^nMJMK la uşa mea.—-Vreun musafir. îmi 
ieeam em un musafir întârziat bate Ia uşa mea. 

nic altceva !" 

h ! mi-aduc bine aminte, erapr^n Decem-
şj tăciunii muribunzi din vatră, se oglin-
\tv podele în restrângeri t'pşietice. 

| , , l'Ht peste cărţi, aşteptam să se facă ziuă. 
Iar c r e a m cărţilor măngăere şi uitare. 

se mai făcea şi gândurile mele mereu 
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•la dânsa sburau, la perduta, mea Leonora, la \ 
fecioara Iară seaman, pe care îngerii din cer fl 
o chiamă anima cu dulce nume: Leonora. 

Pâşfîtul mătăsos al perdelelor mă înfipră 
de. tristeţe si de teamă. Inima îmi bătea. Eram 
turburat: „Vreun musafir, nici vorbă! îmi zi
ceam, ca să mă liniştesc, Vin musafir întârziat 
bate la uşa mea !" 

Şi fără a mai sta pe gânduri m'apropii de 
uşă : 

— Domnul meu, zic eu, sau doamna m«a, 
ertaţi-mă. dormitam ; băteaţi aşa de încet la uşa 
mea, băteaţi cu atâta sfială la uşă că abia v am 
auzit. 

Şi atunci deschisei uşa larg : — întunericul, 
nimic alt-ceval Cercetai noaptea«adinv*», ui
mit şi înfiorat, dar nu văzui nimic. Eram oare 
jucăria unui vis ciudat? Tăcerea şi întuneri
cul era de nepătruns. Şoptii un nume: Leo
nora. Şi ecoulîmi răspunse: Leonom. Altceva 
nimic ! 

Mă întorsci in odaie. Din nou zgomotul se 
auzi, dar de astă dată mult mai lămurit. .. ire-
bue să fie ceva la fereastră îmi zisei, o h vin-
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tul. Inima îmi bătea neliniştită. Vîntul nici 
vorbă!" 

Mă apropii de fereastră. O deschid. Cu o 
zgomotoasă bătaie de aripi, un mândru corb 
se repezi în odaia mea. Fără a se uita măcar 
la mine, părea ca la el acasă. Apoi. cu multă 
mândrie, ca şi când ar fi fost de cine ştie ce 
neam mare, corbul se aşeză de asupra uşei 
ae bustul zeiţeij Pallas, de asupra uşei mele 
şi rămase nemişcat. 
..Nu 'mi puteam opri un zâmbet, văzând gra-

'itatea acestui musafir ciudat. 
- Spune-mi te rog, pasăre lugubră, călă-

oare a nopţilor tăcute, spune-mi care-i al tău 
iunie ? 

Şi corbul răspunse: „Nici odată!" 

,i 

Jin*, m t J M P l a t vrc odată să găsiţi Ia mie-
S , " 0 p e i ' d e a s upra uşei, p e bustul zeiţei 
dată- ?

p a s a r e n e a g r ă p e c a r e s ' o cheme „Nici 

eDcaârtC
arSr;CHC°Lat d e fSUpra u ş e i ' n u s c o a ^ c cai aceste două vorbe, ca şi când în ele 

ta cuprinde toată taina sufletului său. 
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Câţi prieteni, îmi şopteam eu, nu !şi luară 
/borul fugind de mine ! mâine, va sbura şi el, 

..». . ., .1 . _ _3 nădeidea-wes de mult mă va părăsi şi el c a j i ^ â d e ^ â d a - * ^ 
sburata ! Nici odldă C." zise corbul _ _ 
-~t*ffiuT7le acest răspuns neaşteptat, uni zi

ceam: „Negreşit, aceste vorbe e tot ce. ştie. 
Ie-o fi învăţat de la stăpânul Iui, vre- un suflet 
tară de noroc pe care un destm nenorociţii 
urmărise fără încetare Şi ale cărui cânturi des-
nădăjduiteŢ aveau acelaş refren trist : nici o-
dată. nici odată! ,; 

cănind mereu aceleaşi vome: mc. » " ? « ' - -
\Iă uitam la corb. fără a scoate nici un cu 

vânt, ochii lui mă pătrundeau până in inima 
Şedeam rezemat cu capul de perna de catuea 
violetă, scăldată în razele lămpei, rezemat oe 
perna violetă pe care capul bl nu s , va nu 
rezema, vai. nici odată'. 

in aer pluteau miresme dale ce se revărsau 
oarVâ din cădelniţe purtate de serafim. , mj 
se părea chiar că aud şoapte de ingen-
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— „Nenorocitule, imi ziceam. Dumnezeul 
tău ţi-a-trimis mângâere şi uitare. Uită-o pe 
acea Leonora perdută, pe veci perdută, ui tă ! 
Si Corbul zise: „Nici odată 1" 

— *Profete, strigai eu, fiinţă blestematâ,rpa-
săre sau demon, spune acestui suflet împo
vărat de suferinţe, spune-i dacă va mai putea 
vre-odată, in paradisul depărtat, dacă va mai 
putea să îmbrăţişeze odată o fecioară sfântă, 
pe care îngerii o numesc-Leonora? 

Şi Corbul zise: „Nici odată!" 

„Pleacă! strigai eu furios, pleacă, pasăre 
sau demon, cufundă-te in vijelie, dispari în 
noaptea fără margini, să nu 'mi laş nici un fulg 
negru care să'mi reamintească de grozava ta 
minciună. Nu 'mi pângări singurătatea corb 
blestemat'! Părăseşte bustul zeiţei Pallas de 
deasupra uşeimcle! Smulge-ţiciocul dininima 
mea şi du-te, poartă-ţi pe alte locuri umbra-ţi 
blestemată. 

Corbul zise: ..Nici odată!" a 

Şi corbul, nemişcat mai stă şi acum pe bus
tul zeiţei Pallas, deasupra u.şei mele şi'ochii 
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iui sclipesc ca ai unui demon ce visează şi 
lumina iâmpei. alunecând pe dânsul ii aruncă 
umbra pe podele şi inima mea. legată ele urn
iră din podele, nu se va mai putea ridica -. 
mei odată ! 

>*>T ' 




