
POVE TI 
CLASICE

CELE MAI FRUMOASE

Traducere din engleză de Andrei Covaciu

CORINT�BOOKS



100

Mary enno  era unul dintre cei mai urâcioși copii care au 

e istat vreodată pe fața pământului. e născuse în ndia 

și fusese mereu bolnavă. atăl ei era tot timpul ocupat 

și, de asemenea, bolnăvicios, în vreme ce mama ei 

nu își dorise niciodată un copil. Când Mary s-a 

născut, mama ei a dat-o imediat în grija 

servitorilor. Cum aceștia nu îi ieșeau 

copilei din vorbă, fata a devenit 

e trem de egoistă.

Grădina secretă
de FRANCES HODGSON BURNETT
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Grădina secretă
de FRANCES HODGSON BURNETT

Într-o dimineață toridă, pe când se apropia de nouă ani, Mary se trezi că 

la căpătâiul ei se afla o servitoare necunoscută. Aceasta refuză să i-o aducă 

pe Aya, bona ei obișnuită, așa că Mary făcu o criză de nervi, începând s-o 

lovească pe noua servitoare.

Când văzu că nu primește nicio e plicație, Mary se duse afară și începu să 

se joace sub un copac, prefăcându-se că îngrijește o grădină. De acolo o auzi 

pe mama ei, care stătea de vorbă pe verandă cu un tânăr o țer. Așa află că în 

zonă izbucnise o epidemie de holeră, care tocmai o răpusese și pe biata Aya. 

În ziua aceea, încă trei servitori se stinseră, iar ceilalți fugiră, îngroziți, care 

încotro.

A doua zi, Mary se ascunse în camera copiilor, dar nimeni nu se deranjă să 

o caute. Casa se cufunda tot mai mult într-o tăcere adâncă. Cum stătea, așa, 

în mijlocul camerei, un bărbat ciudat deschise ușa. Acesta părea îngrozit să o 

vadă, dar Mary era numai înciudată

– Numele meu este Mary enno . Am adormit în vreme ce toți ceilalți erau 

bolnavi de holeră. De ce ați uitat cu toții de mine? se răsti ea bătând din picior.

– iata copilă! rosti bărbatul. Pentru că nu mai e nimeni în toată casa!

i, în acest fel ciudat, Mary află că este orfană și de tată, și de mamă și că 

rămăsese singurul locatar al casei.

Mai târziu, Mary a fost trimisă în Anglia să locuiască împreună cu unchiul ei, 

domnul Archibald Craven, la Conacul Misselth aite. Când au debarcat, soția 

o țerului care avusese grijă de fetiță pe durata călătoriei a fost foarte ușurată să 

predea mica zgâtie doamnei Medloc , administratoarea conacului.

Aceasta era o femeie corpolentă, roșie în obraji și cu niște ochi negri 

pătrunzători. ui Mary i se păru că nu mai văzuse în viața ei o persoană atât 

de nesuferită.
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După debarcare, a urmat o foarte lungă călătorie cu trenul. Mary a stat tot 

timpul în colțul ei de compartiment, a  șând o atitudine antipatică și arțăgoasă.

– Mergem într-un loc foarte ciudat, îi mărturisi doamna Medloc . Casa este 

veche de șase sute de ani și se afl ă la marginea unei pârloage. Are aproape o sută 

de camere! Domnul Craven nu se va deranja să te bage în seamă. În cea mai 

mare parte a timpului este plecat, iar când revine, se închide în camera lui și nu 

primește pe nimeni. Până să se însoare cu o dulceață de fată era un tânăr cocârjat 

și acru. După ce i-a murit soția, nu i-a mai păsat de nimeni și de nimic. ă nu te 

aștepți să ai cu cine sta la taclale acolo.

Cum trenul părea să nu mai ajungă la destinație, Mary se cufundă în somn. e 

trezi zgâlțâită de doamna Medloc . ocmai se opriseră într-o stație de cale ferată, 

iar o caleașcă dichisită le aștepta lângă peron. Afară se lăsase întunericul, iar 

drumul trecea printr-un peisaj dezolant, văduvit de copaci și de tu  șuri.

În cele din urmă se opriră în fața unei case lungi și joase, înconjurate de o curte 

pietruită. Doamna Medloc  o conduse pe Mary într-o cameră încălzită de un 

șemineu și cu o masă pregătită pentru cină.

– ată că ai ajuns! îi spuse doamna Medloc . Camera aceasta și următoarea 

sunt ale tale și va trebui să le ții în bună rânduială. ă nu uiți asta!



103

În dimineața zilei următoare, când Mary deschise ochii, o servitoare tânără 

tocmai curăța șemineul. Pe fereastră se putea vedea o întindere de pământ, fără 

niciun copac. Arăta ca o mare vineție, monotonă și nesfârșită.

– Asta-i pârloaga, spuse Marta, camerista, cu un accent care lui Mary i se păru 

foarte ciudat. Îți place?

– Nu, răspunse Mary. O detest.

– Asta-i pentru că nu te-ai obișnuit cu ea, continuă Marta. Dar o să-ți placă mai 

încolo.

– Cine mă va îmbrăca? ceru Mary să afl e.

– Păi nu poți și singură? se minună Marta.

– Ce vrei să spui? Nu înțeleg ce vorbești! se înfurie Mary.

– Adică nu știi să-ți pui singură hainele?

– Nu! răbufni fata. Nu am făcut așa ceva în viața 

mea. Am avut servitoare care să se ocupe de asta.

– Atunci, spuse Marta, e timpul să înveți. Nu 

ți-ar prinde rău să-ți porți un pic singură de grijă.

Mary simți că nu mai suportă atâta 

nedreptate.
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a început, Mary nu o băgă deloc în seamă pe Marta, dar, după câteva minute, 

observă că aceasta îi vorbea despre propria copilărie și despre cei unsprezece frați 

și surori cu care se juca toată ziua pe pârloagă.

– Dic on al nostru are doisprezece ani și deține un ponei tânăr, găsit pe 

pârloagă. Așa-i place de Dic on, că-l urmează în tot locul și-l lasă să-l călărească. 

Dic on e băiat bun și-l plac animalele.

Mary începu să e curioasă să afle mai multe despre acest Dic on.

Masa din camera de zi a fetei era plină cu toate cele necesare unui mic dejun 

consistent, dar Mary se mulțumi să mănânce doar o felie de pâine prăjită cu 

marmeladă.



105

După micul dejun, Marta îi sugeră să se îmbrace și să se joace afară.

– Dic on al nostru se duce până la pârloagă de unul singur și se joacă 

acolo cu orele. Așa s-a împrietenit și cu poneiul.

Marta i-a e plicat fetiței cum să ajungă la grădinile conacului. A părut să 

ezite pentru o clipă când a adăugat că e istă acolo și o grădină în care nu mai 

intrase nimeni de zece ani, o grădină care fusese cândva o încântare, plină de 

tranda ri. Acum, însă, era închisă și părăsită.

– De ce? întrebă Mary fără să vrea.

– Conu  Craven a pus să e închisă când i-a murit soția. ra grădina coniței. A 

încuiat poarta, a săpat o groapă și a îngropat cheia acolo  i, acum du-te la joacă!

În vreme ce se plimba prin grădinile străjuite de garduri de cărămidă, Mary 

nu își putea lua gândul de la grădina în care nu mai intrase nimeni de zece ani.

ălădui pe cărări întortocheate și trecu pe sub porți de cărămidă, până când 

întâlni un bătrân cu o sapă pe umăr. Acesta păru surprins să o vadă pe Mary.

– Ce e acolo? întrebă Mary arătând către o ușă verde.

–  o altă grădină de partea cealaltă a zidului și o livadă.

Mary păși pe ușa verde și se îndreptă direct către livadă. ăzu 

cum crengile pomilor se înalță peste un zid și cum o pasăre cu 

pieptul roșu aprins stă pe una dintre ramuri. Deodată, 

pasărea începu să cânte, iar Mary 

se întoarse la bătrânul cu 

sapa.
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– Am fost în livadă. Nu am găsit nicio ușă care să mă lase să intru în grădina 

de după zid. Dar sunt și copaci acolo  am văzut o pasăre cu pieptul roșu care 

stătea pe o creangă.

ărbatul fluieră, iar păsărica i se lăsă la picioare.

– Ce fel de pasăre e asta? se interesă Mary.

– Cum, nu știi?  un măcăleandru cu pieptul roșu, iar eu sunt en 

eatherstaff. u trebuie să i fetița din ndia, nu-i așa?

Mary încuviință. rădinarul arătă cu degetul mare către mica pasăre și spuse

– a e singura mea prietenă.

– u nu am niciun prieten. Nu ai vrea să i și 

prietenul meu? îl întrebă Mary pe măcăleandru.

– Ca să vezi, se minună en. Parcă ai  Dic on, 

că numai el vorbește așa cu sălbăticiunile.

Măcăleandrul își desfăcu aripile și se făcu 

nevăzut după zid.

– Acolo are el 

cuib, spuse en. 

Printre tranda rii 

bătrâni.
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– randa ri? se miră Mary. Mi-ar plăcea să-i văd. rebuie să e iste o ușă pe 

undeva!

– Niciuna pe care să o găsească cineva  sau să e treaba noastră s-o găsim. 

ai, du-te la joacă. u am treabă.

A doua zi, Mary a mâncat puțin la micul dejun, după care și-a dat seama că, dacă 

nu iese afară, va trebui să stea în casă nefăcând nimic, așa că s-a hotărât să iasă.

Nu suporta vântul, dar aerul proaspăt i-a umplut plămânii și i-a readus 

roșeața în obraji. Mary a început să-și petreacă aproape tot timpul pe afară, zi 

de zi, până când, așezându-se la masă pentru cină, simți că îi este foame! Acum 

nu își mai dădea ochii peste cap auzind-o pe Marta cum sporovăiește vrute și 

nevrute – ba chiar îi făcea plăcere să o asculte. Într-o noapte în care vântul 

bătea puternic, a întrebat-o pe Marta de ce domnul Craven își ura grădina atât 

de tare, iar Marta i-a răspuns că doamna Craven murise cu zece ani în urmă, 

când o creangă pe care aceasta obișnuia să stea s-a rupt. Auzind acestea, Mary 

și-a ațintit privirea către focul din șemineu, ascultând cum șuieră vântul în 

spatele ferestrelor.

Deodată i se năzări că mai aude ceva.

– ie nu ți se pare că se aude un plânset? întrebă ea.

– Nu, răspunse Marta.  doar vântul. neori pare că cineva s-a rătăcit prin 

pârloagă și se tot vaită.

– Ascultă, totuși, insistă Mary. Pare că vine din casă.

–  vântul, se încăpățână Marta, dar Mary nu o crezu.
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Cum a doua zi începuse să plouă, Mary își petrecu 

dimineața hălăduind prin casă și se rătăci de vreo două 

sau trei ori, dar de ecare dată găsi drumul spre etajul ei. 

Apoi auzi un plânset.

Mary atinse cu mâna tapetul din apropiere și constată 

că acesta acoperea o ușă care dădea într-un coridor. 

Doamna Medloc  tocmai pășea de-a lungul acestuia, cu 

o e presie sumbră pe față. ăzând-o pe Mary, o apucă de 

braț și o împinse înapoi.

– Am cotit unde nu trebuia, e plică Mary, și am auzit 

pe cineva plângând.

– a nu ai auzit nimic de genul ăsta! e duci fuguța la 

tine în cameră sau încasezi o bătaie de nu te vezi! se răsti 

doamna Medloc  și o târî pe fetiță până în camera ei.

Acolo, Mary se așeză pe covor, neagră de furie.

– Cineva plângea acolo! sta-i adevărul! își spuse ea.

Două zile mai târziu, Mary se reîntoarse în grădină și 

văzu măcăleandrul țopăind și prefăcându-se că ciugulește 

ceva dintr-o grămăjoară de pământ. De fapt încerca să-i 

arate fetiței un obiect pe jumătate îngropat – o cheie 

veche! Mary o dezgropă și o strecură în buzunar, după 

care se întoarse acasă pentru masa de prânz.



109

A doua zi, fetița îi spuse măcăleandrului

– eri mi-ai arătat unde se afla cheia. Azi te rog 

să-mi arăți unde pot găsi ușa!

Chiar în clipa aceea o pală de vânt dădu la o parte 

iedera de pe zid, dezvăluind clanța unei uși care nu mai fusese 

deschisă de zece ani. Mary strecură cheia în broască, o învârti 

încetișor și împinse cu putere ușa. e strecură înăuntru, închizând 

ușa după ea.

e afla în interiorul grădinii secrete! idurile înalte care o împrejmuiau 

erau acoperite cu tulpini desfrunzite de tranda ri, într-o încâlceală de 

nedescris. ufele de tranda ri se cățăraseră pe 

trunchiurile copacilor, iar acum atârnau ca niște 

draperii.

Mary simți că tocmai descoperise o lume 

numai a ei. Observă germenii de o nuanță 

verde-pal ai plantelor încercând să iasă la 

lumină și se întrebă dacă sunt toporași, 

ghiocei sau narcise. arba părea atât de 

deasă, încât aveai impresia că unele 

re nu au loc să crească. Mary apucă 

o creangă ascuțită și se puse să scoată 

buruienile și să rărească iarba, curățând 

locul, până se făcu ora prânzului.
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– Mi-ar  de folos o săpăligă, îi spuse fetița Martei în timpul mesei. Aș putea să 

sap pământul undeva și să-mi fac o grădină numai a mea.

Marta știa un magazin care vindea scule de grădinărit și semințe. O ajută pe 

Mary să-i scrie lui Dic on, rugându-l să cumpere cele necesare și să i le aducă. 

Mary avea destui bani de buzunar, pentru că în ecare săptămână primea câțiva 

gologani din partea domnului Craven.

ui Mary începuse să-i placă să stea pe afară. Nu o mai deranja nici măcar vântul. 

În ecare zi era ocupată cu săpatul, scoțând pe îndelete buruienile din grădină.

Într-o zi, Mary ieși afară și întâlni un băiat care ședea lângă un copac și cânta 

dintr-un fluier de lemn. Pe trunchiul copacului se cocoțase o veveriță, iar în 

apropiere doi iepuri stăteau în iarbă, cu urechile ciulite.



111

– u sunt Dic on, se prezentă băiatul. i știu că tu ești domnișoara Mary.

ocmai adusese uneltele și semințele, iar acum cerea să i se arate grădina.

– ști în stare să păstrezi un secret? îl întrebă fetița. Am furat o grădină. Dar 

nimănui nu-i păsa de ea. Nimeni nu intra acolo!

punând acestea, Mary ridică perdeaua de iederă și amândoi pășiră înăuntru. 

Dic on rămase înmărmurit, privind de jur-împrejur.

– Nu am crezut că voi vedea vreodată locul ăsta, spuse el.

– tiai de el? întrebă Mary, iar Dic on încuviință, după care îi arătă fetei că tul-

pinile tranda rilor sunt verzi înăuntru, ceea ce însemna că erau încă vii. Începură 

să muncească din greu, iar lui Mary îi păru rău să audă orologiul cum anunță ora 

mesei de prânz.

În casă o aștepta o surpriză  domnul Craven se întorsese și dorea să o vadă. 

Doamna Medloc  o conduse de-a lungul coridoarelor către o aripă a casei pe care 

fetița nu o mai vizitase niciodată. În fața unui șemineu stătea un bărbat cocârjat, 

care părea că nu știa ce să-i spună.

– ști bine? întrebă el într-un târziu.

– Da, răspunse Mary.

– Ai fost bine îngrijită aici?

– Da.

– ști foarte subțirică, adăugă bărbatul, privind-o cu atenție. Nu mai  atât de 

speriată. Ai nevoie de ceva anume?

– Aș putea să  ezită Mary, să am o bucățică de teren numai a mea, în care să 

pun niște semințe?

– Poți lua tot pământul de care ai nevoie, răspunse el. Dacă îți cad ochii pe un 

teren pe care îl vrei, ia-l, copilă, și fă-l să revină la viață.

punând acestea, domnul Craven făcu o pauză, apoi urmă

– Acum poți pleca. unt obosit.
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În noaptea aceea, Mary fu trezită de un zgomot ciudat.

– sta nu e vântul, șopti ea. rebuie să mă duc să văd despre ce e vorba. Nu-mi 

pasă ce va zice doamna Medloc . Nu-mi pasă!

etița se strecură de-a lungul coridoarelor întunecate, călăuzită de plânsetul 

îndepărtat, până când descoperi o cameră spațioasă în care nu mai fusese 

niciodată. n băiat slab și palid zăcea în pat.

– ști o fantomă? întrebă el cu glas tremurat de îndată ce Mary păși pe ușă.

– Nu, răspunse Mary. Dar tu?

– Nu, se miră băiatul. unt Colin Craven, ul domnului Craven.

Nimeni nu-i spusese lui Mary că domnul Craven avea un u.

Colin îi mărturisi că este bolnav de când se știe.

– Dacă o să trăiesc su cient de mult, o să u cocârjat ca tata. Dar nu o să 

supraviețuiesc, spuse el. Mama a murit la puțin timp după nașterea mea, iar asta 

îl face pe tata să nu mă poată privi în ochi.

– Da, urăște și grădina din pricina morții mamei tale, spuse Mary ca pentru sine.

– Ce grădină? întrebă Colin.

– A! Păi  doar o grădină care-i plăcea mamei tale, se bâlbâi Mary.

ăiatul o făcu să-i povestească despre ndia și despre călătoria ei cu corabia 

peste ocean, iar el îi spuse cum toată lumea îi face pe plac pentru că, dacă s-ar 

înfuria, s-ar îmbolnăvi și mai tare.

– Câți ani ai? o întrebă el.

– ece, răspunse Mary, și atâta trebuie să ai și tu, pentru că atunci când te-ai 

născut, ușa grădinii a fost încuiată, iar cheia a fost îngropată și așa a rămas vreme 

de zece ani!

– șa cărei grădini a fost încuiată? i unde a fost îngropată cheia? se interesă el 

plin de curiozitate.
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– Domnul Craven a îngropat cheia, îi răspunse Mary, dar nimeni nu știa unde.

Colin îi spuse că îi va obliga pe servitori să-l ducă acolo, dar Mary știa că asta 

ar  însemnat sfârșitul micului ei secret! Îi promise băiatului că va găsi o cale să 

meargă împreună și, astfel, să păstreze secretul grădinii. 

A doua zi, Mary se furișă din nou în camera lui Colin, povestindu-i despre 

Dic on  cum reușea acesta să farmece vulpile, veverițele și păsările și despre cum 

cunoștea pârloaga ca pe propriile-i buzunare.

 – u nu pot să mă plimb prin pârloagă, se întristă Colin. Cum aș putea? unt 

pe moarte!

ui Mary nu îi plăcea deloc felul în care Colin vorbea despre moarte. Aproape 

se lăuda cu ea, așa că fata continuă să-i povestească despre grădină. ocmai 

râdeau de en eatherstaff și de măcăleandrul lui, când în cameră își făcură 

apariția doctorul lui Colin și doamna Medloc . Aceștia se arătară deosebit de 

surprinși, dar Colin le-o prezentă pe Mary

– a este cea care mă face să mă simt mai bine! spuse el.

Astfel a ajuns Mary să aibă voie să-l vadă pe Colin oricând își dorea.




