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Legenda cărții
Cartea pe care o țineți în mână e un facsimil al poveștii
lui Robert Browning, Fluierarul vrăjitor, ilustrat de
părinții mei, Tom și Wendy Craik, dăruit mie pe când
împlineam șase ani, în 1962, la o vârstă considerată
îndeajuns de coaptă pentru a savura din plin un astfel
de cadou. Cu toate acestea, momentul nașterii acestor
ilustrații se consumase deja cu ani în urmă, iar tatăl
meu își amintește de acele vremuri cam așa:
În septembrie 1958, eu și Wendy am călătorit
la New York oferindu-mi-se șansa de a preda timp
de un an la Colegiul Queens. (Pe tine te-am lăsat
în Anglia, la Kingston, în grija lui Rita și Gary
[bunicii mei materni]). Ziua, eu aveam de ținut
cursuri, iar mama ta își completa lecturile necesare
cercetării sale doctorale ce analiza romanele lui Jane
Austen, petrecându-și astfel mare parte din timp
în Biblioteca Publică a New York-ului. Locuiam
pe strada 58, în partea de est a orașului.
În februarie 1959 am profitat de vacanța intersemestrială ca să vizităm Williamsburg-ul, de unde
am cumpărat volumul lucrat manual ce conține
povestea lui Robert Browning. Intenția noastră era
să ți-l oferim la întoarcere. Am calculat dimensiunea
poemului, ținând cont de spațiile goale ale cărții
achiziționate și în aproximativ următoarele două
săptămâni, seară de seară, am copiat textul și am
schițat desenele pe care mai apoi Wendy le-a colorat
în acuarele. Ne-am întors în Anglia în mai 1959.

Bineînțeles că la vârsta de șase ani nu aveam habar de
aceste detalii, dar îmi amintesc episodul și, mai ales,
îmi amintesc cât de mult îmi plăcea să mi se citească
din această carte, căci bucuria mea era dublată de
bucuria părinților mei la fiece lectură cu voce tare și la
fiece pauză de respirație menită să îmi îndrepte privirea
asupra ilustrațiilor. Îmi doresc mult ca această plăcere
să o guste și alții acum, după mai bine de o jumătate de
secol de la plăsmuirea imaginilor de basm.
Roger Craik,
Ashtabula, Ohio, 2013.

E Hamelin un târg, nu sat,
Vestitei Hanovre îi stă-n coastă;
Iar râul Weser, adânc şi lat,
La sud zidu-i scaldă neîncetat;
Un loc mai plăcut e greu de aflat;
Dar începe povestea aceasta,
Acu’ vreo cinci sute de ani,
Când târgoveţii se luptă în van,
Sărmanii, căci grea e năpasta.

Guzgani!
Cu câinii se luptă şi omoară motani,
Pruncii îi muşcă-n pătuţ când sunt singuri,
Brânză halesc direct din borcan,
Iar supa o ling fără frică
din linguri,
Sparg ciubere multe cu sărate scrumbii,
Se cuibăresc, asta-i culmea, şi-n pălării,
La doamne le strică taclalele, vezi,
Căci n-auzi nimică
De cum chiţăie, ţipă
În cincizeci de feluri de bemoli şi diezi.

În fine, ca unul cu toţii se strâng
Şi dau năvală la Primărie:
Şi strigă: „se vede, Primaru-i nătâng;
Cât despre Sfat – ce nebunie
Noi le luăm mantii cu tiv de ermină
Iar tonţii nu pot ori nu vor să intervină
Să ne scape de chinul ce nu se termină!
Graşi şi bătrâni, cum sunteţi, speraţi,
În robe cu blană, tihnă s-aflaţi?
Domnilor, sus! Cugetaţi cu avânt
Soluţia s-o scoateţi şi din pământ,
Ori de nu, acuşica vă facem vânt!”
Auzind, pe Primar, ca pe-ntreg Sfatul
Pe toţi ca de groază-i apucă tremuratul.

