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CUVÂNT ÎNAINTE

...

Prin Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba reușim 
să completăm oferta produselor editoriale ale instituției 
cu un nou volum adresat celor mici – și nu numai – în 
care ne-am propus să repunem în drepturi povestea de 
noapte bună. 

În urma unui apel public către scriitorii din toată țara, 
zeci de povestioare, ba chiar și poezii, au luat calea poștei 
electronice, către bibliotecă. Au răspuns prompt autori 
din județul Alba și de pe tot cuprinsul României: Tulcea, 
Craiova, Dolj, București ș.a.m.d. Cele mai valoroase 
lucrări au fost selecționate pentru dumneavoastră de 
către o comisie competentă și adunate între frumoasele 
coperți ale acestui volum. Cincisprezece scriitori, 27 de 
istorioare, 13 poezii, toate pentru copii, părinți, bunici, 
pentru timpul de calitate pe care ni-l dorim, măcar la 
ceas de seară, împreună, la o poveste de noapte bună!

Acest volum va ajunge în fiecare bibliotecă publică 
din județ, în primul rând, prin proiectul „Raftul Biblio-
tecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba”. Promovăm 
cartea, promovăm cultura, suntem aproape de toţi cei 
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ce iubesc lumea magică a cuvântului scris, iar Consiliul 
Judeţean Alba va rămâne întotdeauna același susţinător 
de nădejde al instituţiilor judeţene de cultură. 

Demersul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
arată încă o dată că această instituţie rămâne un prieten 
fidel al tuturor iubitorilor de lectură și un exponent de 
marcă al culturii în judeţul nostru.

Cu deosebit respect,
ing. Ion Dumitrel, 

Președintele Consiliului Județean Alba
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...

Dragi copii, părinți, bunici, 

prima poveste din acest volum, una adevărată, țin să 
v-o spun chiar eu. Nu mai departe de anul 2017, seară de 
seară, la solicitările Katiei, fetița mea, m-am transformat 
și eu în autor de povești pentru copii ad-hoc. Adică 
pentru un scop anume, acela de a adormi copilul, desigur! 
Cum un bec aprins pentru a putea citi o poveste născo-
cită deja de altul înainte mea ar fi fost total incompatibil 
cu demersul, m-am văzut nevoit să compun pe loc firul 
narativ, plecând de la ceea ce mi s-a mai întâmplat mie 
peste zi, ce îmi venea în minte pe moment sau, de cele 
mai multe ori, de la un cuvânt cheie furnizat de cea mică. 
„Dragoni? Cu dragoni să fie! Șoricei? Cu șoricei să fie!”.

Chiar de atunci, parte dintre aceste povești le-am 
așternut pe hârtie, cu intenția de a le strânge într-un 
volum dedicat Katiei, un volum care să se numească chiar 
așa: Povești de noapte bună. Unele dintre ele au apărut 
deja în mediul online, ca răspuns la nevoile tuturor 
părinților aflați la un moment dat în locul meu, respectiv 
povești calitative, care să-l aducă degrabă pe Moș Ene pe 
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la gene, creând în același timp o conexiune profundă cu 
cel mic. Tocmai de aceea, toate poveștile se termină la 
fel, cu aceeași formulă: „Mai departe spune tu! Somn ușor! 
Noapte bună! Te iubesc!”.

Ulterior, în calitate de manager de această dată, am 
folosit ideea și conceptul și în cadrul Bibliotecii Jude-
țene „Lucian Blaga” Alba, cu dorința ca acest proiect să 
răspundă nevoilor cât mai multor copii, părinți, bunici, 
implicând autori locali și din toată țara. De altfel, volumul 
de față ajunge la fiecare dintre bibliotecile publice din 
județul Alba și la celelalte biblioteci județene din țară, 
poate fi împrumutat de la noi, de la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, fiind disponibil și în format digital. 
Vă doresc lectură plăcută!

Noapte bună! Te iubesc!

Cu deosebit respect și prietenie,
prof. Silvan Stâncel,

Manager
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...

Suntem încântați să putem aduce astăzi în fața publi-
cului cititor o nouă colecție de istorii pentru copii, inti-
tulată Povești de noapte bună, la patru ani de la volumul 
precedent1, situat în aceeași sferă a preocupărilor Bibli-
otecii Județene „Lucian Blaga” Alba pentru promovarea 
culturii scrise și a stimulării gustului pentru lectură în 
toate categoriile de vârstă.

Participă, și de această dată, atât autori consacrați, 
cât și cei la început de drum, sperând ca volumul să 
fie pe placul cât mai multor cititori. De altfel, datorită 
diversității textelor și largii lor adresabilități (4-12 ani), 
recomandăm părinților și bunicilor să citească poveștile 
înainte de a le prezenta curioșilor la început de școala 
primară sau mai mici. 

În premieră, volumul nostru rezervă un capitol poeziei 
pentru copii, ocazie cu care suntem bucuroși să publicăm 
savuroase și șugubețe poezii dedicate (fără echivoc, de 
această dată) celor mai mici.

1. Antologie de texte literare pentru copii, Ediție îngrijită de Felicia Colda și 
Daniela Floroian, Editura Libris, 2017.
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Aducem mulțumiri tuturor celor implicați în publi-
carea acestui volum și, mai ales, autorilor care ne-au 
încredințat creațiile lor. Sperăm ca acestea să le fie pe 
plac tinerilor cititori și, de ce nu, să îi îndemne să viziteze 
rafturile Secției de Împrumut pentru Copii a bibliotecii 
noastre pentru a descoperi noi și năstrușnice aventuri. Îi 
așteptăm cu drag!

Paul Nanu



P o v e ș t i  d e  n o a p t e  b u n ă 

P O V E Ș T I

C A P I T O L U L

1 



P o v e ș t i 
d e  n o a p t e  b u n ă

p o v e ș t i
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Merele din  
claia de fân

C O R N E L  N I S T E A

Nu știu cum, în ziua aceea geroasă, coborâsem la 
casa bunicului. L-am auzit spunând: Mă duc la 

Sălașe, Peste Vale, să dau fân la oi. Auzeam pentru prima 
dată că există acolo și o altă lume care mi-a stârnit curi-
ozitatea și aș fi dorit să o cunosc, așa că n-am ezitat să-l 
însoțesc pe bunicul la Sălașe.

Era acolo o construcţie din bârne de brad, mai mult 
lungă decât îngustă, împrejur cu un ocol din blănuri (as 
lăsa formula initiala, blane, dar conform DEX blănuri 
este formula corectă) de brad, unde li se da oilor fân din 
clăile mari din apropiere, împrejmuite și ele cu un gard 
din nuiele pentru a fi protejate de vitele mari care până 
toamna târziu erau lăsate libere acolo la păscut după ce 
se culegeau merele și alte fructe din grădini. 

Ninsese câteva zile la rând, iar zăpada era destul de 
mare. Toată preajma era plină de urme de iepuri dar și 
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ale altor jivine, mai adesea de urme de lupi, care noaptea 
dădeau târcoale sălașelor cu oi. Predominau totuși urmele 
de iepuri care se strecuraseră prin gard la clăile de fân. 
Nu știu câtă pagubă făcuseră, dar se vedea clar că tropă-
iseră lângă clăi toată noaptea, umplând îngrăditura de 
căcăreze. Bunicul le știa obiceiul și zice neutru:

— Astă-noapte a fost lună plină și-au ieșit și ei să 
joace hora. Intră pe gaura asta din gard. Știi, am putea 
pune acolo un laţ să-i prindem pe cei mai îndrăzneți fără 
să mai avem nevoie de pușcă...

Curând bunicul a pus scărița pe claie și, de sus, a 
început să arunce pale de fân pe care mai apoi să le repar-
tizeze în mai multe grămăjoare în ocolul oilor. Înainte 
însă de a arunca ultima pală de fân, se oprește și cerce-
tează locul de unde o luase:

— Ia te uită ce e aici! Tocmai am dat de mere, l-am 
auzit zicând. Știam eu că-s aici pe undeva, dar nu credeam 
să fie atât de sus. Măi, și n-am luat cu noi o traistă să 
ducem câteva mere acasă...

A luat de acolo câteva mere, le-a pus în buzunarele 
ţundrei iar pe celelalte le-a acoperit din nou cu fân să le 
protejeze de ger până ce va avea să revină de acasă o zi 
mai târziu să le ia într-o traistă.

— Cele de deasupra sunt prinse de îngheţ. Ia vezi, 
gustă din mărul acesta, m-a îndemnat bunicul. Sunt reci, 
ai grijă!...

Mărul era într-adevăr pe jumătate îngheţat, încât abia 
dacă am putut mușca puţin din el. Acasă la bunicul însă 
le-am pus pe sobă și-au devenit delicioase.
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Era la noi în Vale obiceiul acesta: toamna, în vremea 
căratului fânului și depozitării lui în clădituri, oamenii 
să pună diferite fructe în fân, unde se păstrau mai bine 
decât în pivniţe, apoi erau luate de acolo iarna, până spre 
primăvară, pe măsură ce se dădea fânul vitelor mari sau 
oilor. Mai ales merele și perele descoperite în clăditu-
rile de fân provocau bucuria copiilor, ba și a celorlalţi 
membri ai familiei. Și în vreme ce mă ospătam cu merele 
ce se coceau pe plita încinsă a sobei din casa bunicului, 
gândul mi-a zburat la afirmaţia bunicului: Am putea pune 
aici un laţ să prindem iepurii fără să mai avem nevoie de 
pușcă...

De acum îmi imaginam iepurii de La Sălașe jucând 
noaptea pe lună în jurul celor două clăi mari de fân din 
îngrăditura de lângă sălașe și mă întrebam cu neliniște 
dacă bunicul o să-și ţină cuvântul și va pune acolo un laţ 
să prindă iepurii, doar îi făceau pagubă. Din curiozitate 
și neliniștea aceasta, l-am însoţit și-n zilele următoare pe 
bunicul La Sălașe să dăm fân oilor, dar nu l-am mai auzit 
pomenind de prezenţa iepurilor. Acum era alta. Lupii 
răscoliseră pământul la temelia saivanelor în intenţia lor 
de-a intra la oi. Bunicul a clătinat din cap:

— Măi, să fie, dar îndrăzneţi mai sunt, și și-a văzut de 
treabă mai departe.

M-a privit cu aceeași blândețe dintotdeauna, apoi 
mi-a zis:

— N-ai vrea să te urci pe claie să cauţi în fân mere? 
Scara e acolo.
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Știa el bunicul ce știa. Am urcat pe claie și cum am 
început să răscolesc fânul am dat de ele, minunate!...

— Caută, caută. Bagă mâna pe lângă par mai jos, m-a 
îndemnat bunicul.

Mă cerceta necontenit cu privirea.
— Ei, ai găsit ceva?...
— Da, da, bunicule, da, da !...
— Ia spune...
— Am dat de… pere. Sunt pere roșii..
Perele nu erau decât ușor prinse de îngheţ și-am putut 

gusta din ele.
— Ia traista asta și pune vreo zece pere în ea, apoi 

acopere-le pe celelalte cu fân să nu îngheţe.
Așa am făcut, am coborât de pe claie cu traista în 

spate și l-am privit:
— Dar cu iepurii cum rămâne, bunicule?
— Cu iepurii? Cu care iepuri?...
— Iepurii care intră în îngrăditură prin găurile alea și 

mâncă fânul...
— Mare pagubă, dragul moșului. Ciugulesc și ei acolo 

niște păiușe...
— Dar ai zis că...
— Ce-am zis?
— Că pui un laţ să-i prinzi.
— Ei, oi fi zis așa că n-am avut ce spune alta...
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Întrucâtva mă liniștisem, numai că de cum am ajuns 
acasă la bunicul a intrat pe ușă unchiul Vasile cu arma de 
vânătoare în spate. M-am îngrozit.

— Da` de unde vii? l-a întrebat bunicul.
— Da` de unde să vin, de la vânătoare de mistreţi din 

Cocini...
— Așa. Și-aţi împușcat ceva?
— Vreo doi șobolani din care am putea face ceva 

cârnăciori dacă le-am amesteca carnea grasă cu niște 
carne de iepure...

Inima a început să-mi bată tot mai repede și m-am 
întrebat dacă unchiul Vasile știa de iepurii ce s-au obiș-
nuit să vieţuiască prin preajma clăilor de fân de La 
Sălașe?...

A fost ultima dată când l-am însoțit pe bunicul La 
Sălașe să dăm fân oilor, dar am continuat să mă gândesc 
cu neliniște la soarta iepurilor de acolo, pe care mi-i 
imaginam zburdând grozav în nopţile geroase cu lună 
pe zăpada pufoasă sau îngheţată din jurul clăilor de fân.
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Puiul de 
rândunică

C O R N E L  N I S T E A

Pe sârmele de telegraf și electricitate de pe marginea 
șoselei se așezaseră sute de rândunele gălăgioase. 

Era timpul să se pregătească de plecare în ţările calde. 
Avea 70 de ani dar nu-și putea explica starea de agitaţie 
a celor mai multe dintre ele. I se părea că înţelege ceva 
din zborurile furioase ale conducătoarelor grupurilor 
venite acolo, parcă la o înţelegere a plănuitei plecări, doar 
apăruseră primele semne ale toamnei. Brumase în câteva 
nopţi la rând.

Își spusese: Își transmit mesaje în vederea organizării 
stolului pentru plecarea în ţările calde, unde aveau să ierneze, 
ca în primăvară să revină în spaţiul lor de baștină.

Ceva era în neregulă, iar gospodarul nu-și dădea seama 
ce se întâmpla cu rândunelele, care era cauza agitaţiei 
lor. I se deslușise totuși ceva când a băgat de seamă că 
mai multe rândunele se reped asupra unei surate, bușin-
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du-o de mai multe ori, iar ea era parcă supărată, parcă 
vinovată, de revolta și cearta suratelor. La un moment 
dat, rândunica agresată și-a luat zborul dintre suratele de 
pe sârma de electricitate, urmată de alte câteva, asemeni 
unor gardieni care asigură ordinea într-o importantă 
manifestare. Au fugărit-o pur și simplu, iar ea a zburat 
în șură spre cuibul în care vieţuise cu soţul și puii ei din 
primăvară până acum, în pragul toamnei. Probabil acolo 
era problema, la cuibul în care unul dintre pui nu cata-
dicsise să vină la adunarea în care se organiza zborul spre 
ţările calde. Rândunica-mamă s-a dus la pui și a început 
să-l certe:

— Cip, cip, cirip, cip!..., ceea ce putea însemna: Lene-
șule, stăm după tine și nu putem pleca din cauza ta!...

A bătut puternic din aripi în faţa puiului ei, dar 
zadarnic, puiul nu catadicsea să-și ia zborul, sfidând 
parcă voit colectivitatea:

— Cip, cip, adică ce-mi pasă mie de gloată. N-au decât 
să plece, mie îmi e bine aici.

— Cip, cip, cirip!, a strigat mama. Eu o să plec cu stolul, 
cine o să-ţi mai aducă mâncare? Apoi, ţine minte, curând o 
să vină iarna și vei îngheţa de frig aici...

Și-n timp ce mama și puiul purtau un asemenea 
dialog, în șură și-au făcut apariţia din nou gardienii aceia 
atenţionând-o pe mama puiului că nu mai e timp de 
zăbavă, stolul e neliniștit deoarece se anunţă vreme rea 
care le va îngreuna zborul, mai ales al puilor care s-au 
născut ceva mai târziu și n-au făcut suficiente exerciţii de 
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zbor. Puiul asculta și el explicaţiile tuturor, însă le era clar 
că nu-i păsa de ele. Situaţia devenea tot mai complicată. 
Legea nu le permitea să lase acolo vreo consoartă sau 
vreun pui, dar nu găsiseră o soluţie să-l scoată din cuib 
pe puiul nepăsător pentru a-l integra în stol și a-i salva 
viaţa de gerul iernii care se apropia. Mama puiului li se 
căina organizatoarelor stolului pregătit pentru plecare, le 
spunea c-a epuizat toate argumentele cu care să-și facă 
puiul să vină din cuib să se integreze în stol.

— Asta se întâmplă mamelor care dau mereu totul 
de-a gata puilor și nu-i pun la treabă, a ciripit un bărbătuș 
din stol. Nu mai putem aștepta după răsfăţatul acela 
trândav! Vă propun să plecăm, vremea se înrăutăţește...

Un cor de cirip-cirip l-a contrazis:
— Nu-l putem lăsa aici, își va pierde viaţa!...
— O să și-o piardă oricum în timpul zborului dacă 

nu-i vrednic, sau va fi răpit de vreo pasăre de pradă...
Mama a început să plângă, să se lamenteze:
— Cip, cirip! Vă rog să nu-l lăsăm aici. Ar fi păcat să 

moară…
— Du-te și adu-l la stol!, s-au revoltat încă o dată 

suratele.
Mama a zburat din nou la cuib intrigată, iar puiul a 

căscat ciocul crezând că-i aduce mâncare.
— Cip, cip, cirip! Vei muri de foame în cuibul în care 

trândăvești!, i-a zis strigat supărată mama.
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— Cip, cip! Mamă, chiar nu mi-ai adus nimic de 
mâncare?...

— Mâncăm la primul popas ce-l facem pe câmpie, 
după ce trecem muntele.

— Nu se poate, mamă. Mi-e foame. Eu vreau să 
mănânc acum. Simt că n-am puterea să zbor...

— Vom zbura alături. Am rugat mesagerii din stol să 
caute o tarla de pe care s-a recoltat de curând grâul și ne 
vom îndestula...

Pe neașteptate a apărut acolo tânărul revoltat care a 
alungat-o pe mamă de la cuib cu o bufnitură.

— Nenorocito, tu l-ai învăţat leneș. Vino la stol, iar el 
să rămână în cuib, n-are decât să îngheţe la iarnă aici. Nu 
putem risca să avem victime înainte de a trece muntele. 
Privește, a început să fulguiască.

Tânărul a alergat-o pe rândunica-mamă ciupindu-i 
penele.

— Nenorocito, nenorocito! i-a strigat.
Curând s-a întâmplat minunea. Deodată, puiul neas-

cultător a plecat fulgerător din cuib să-și apere mama.
— Cirip, cirip! Eu sunt singurul vinovat, eu sunt 

singurul vinovat. Lăsaţi-o în pace pe mama...
N-a durat mult până ce mama și puiul s-au așezat în 

șirul nesfârșit de rândunele în locul care le era destinat, 
iar, la un semn, stolul și-a luat zborul.
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Peste nici două ore, în faţa stolului a apărut muntele. 
Rândunelele au avertizat puii să-și înteţească zborul, să 
urce cât mai sus pentru a nu se izbi de stânci.

Nori tot mai negri și iuţi îngreunau stolului zborul.
— Cirip, cirip! Cirip, cirip!, își încurajau mamele puii, 

avertizându-i că spre creastă vor întâlni nori cu cristale 
de gheaţă și trebuie să zboare energic.

Primii au căzut victime vremii puii care n-au avut 
antrenamentul zborului pe furtună.

— Măcar dacă am fi plecat mai devreme să fi trecut 
muntele înainte de-a începe vijelia, se căinau suratele.

— Doamne, Dumnezeule! Doamne, Dumnezeule, 
ajută-ne să trecem cu bine muntele!, au strigat suratele.

— Doamne, Dumnezeule!, a șoptit și puiul neascul-
tător îngrozit de tăria vijeliei, în vreme ce se rostogolea în 
întunecimea prăpastiei.

În vreme ce tânărul prinț care o certase pe mama lui 
a strigat: 

— Curaj, iată suntem deasupra crestei muntelui, 
suntem salvați! Zburați cu nădejde!
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Mili și 
Întunericul

L U C I A N - D R A G O Ș  B O G D A N

Era toamnă, iar afară ploua. Picăturile cântau o 
melodie tristă pe acoperișurile dimprejur. Când 

și când, câte un fulger lumina cerul.
Făcută ghem sub plapuma albă cu unicorni, Mili 

număra:
— Unu... Doi... Cinci... Opt...
Apoi, când se auzea tunetul, scâncea și strângea tare-

tare ochișorii, acoperindu-și urechile cu palmele. Când 
zgomotul dispărea, scotea iar capul afară și privea spre 
fereastra de unde venea o părere de lumină. Ar fi vrut să 
aprindă veioza, dar tatăl ei n-o lăsa.

— O fetiță mare ca tine nu se teme să doarmă singură 
pe întuneric, spunea el.

Iar ea aproba din cap, încercând să pară curajoasă, dar 
în inimioara ei îi era foarte, foarte frică.
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Știi, de fapt nu ți-e teamă că ești singură în întuneric. 
Ți-e teamă că nu ești singură în întuneric.

— Cine a vorbit? șopti Mili.
Întunericul.
— Și ție nu ți-e frică?
De cine?
— De întuneric.
Asta ar însemna să-mi fie frică de mine.
Mili își mușcă buzele, gânditoare.
— Ai dreptate. Deși, să știi, mie uneori mi-e frică de 

mine. Că fac prostii și nu știu când le fac. Abia după 
aia-mi zice mama: „Mili, tu nu te gândești înainte să faci 
o prostie?”

Dacă te-ai gândi, n-ai mai face-o. Și atunci n-ar mai 
exista prostii.

Un nou fulger o făcu să se cuibărească sub plapumă. 
După ce trecut tunetul, scoase din nou capul.

— N-ar fi mai bine așa? răspunse la ultimele vorbe ale 
Întunericului.

Depinde. Dacă n-ar mai fi prostii, n-ai mai ști când nu 
faci prostii. Și atunci, cum ți-ai mai da seama când e bine 
ce faci?

Fetița își scărpină cârlionții roșcați. Vorbele Întune-
ricului păreau la fel de încurcate ca discuțiile oamenilor 
mari despre serviciu, politică, economie și fotbal. Lucruri 
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plicticoase, fără care viața i se părea că ar fi fost mult mai 
simplă și mai frumoasă.

— Ai dreptate.... cred, aprobă ezitant. Atunci pros-
tiile sunt ca ploaia?

De ce ca ploaia?
— Că mi-e frică de ea și aș vrea să nu existe. Dar 

mama zice că e importantă, fiindcă ea face să crească 
merele și să se coacă roșiile.

Bine, mama ei vorbea și despre broccoli, dar Mili 
prefera să treacă sub tăcere acest lucru.

— Adică prostiile și ploaia sunt lucruri bune-nebune, 
concluzionă. Sunt bune că e nevoie de ele, dar m-aș 
bucura dacă n-ar exista.

Bune-nebune, rostogoli Întunericul conceptul pe vălă-
tucii săi pufoși de tăcere. Îmi place cum sună.

Fetița se ridicase în capul oaselor. Un nou fulger 
lumină fereastra, dar îl ignoră.

— Știi ceva? Acum, că ești tu aici, nu-mi mai e frică 
de ploaie.

Eu sunt mereu aici. Dintotdeauna am fost.
— Și vei fi întotdeauna?
Da.
Mili râse, dezvelindu-și dinții mici.
— Atunci, exclamă ea fericită, n-o să mă mai tem 

niciodată!
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A doua zi, la școală, îi povesti încântată colegei de 
bancă cele întâmplate în noaptea precedentă.

— I-am zis și lui mami azi dimineață, dar nu m-a 
crezut. Mi-a zis „Mili, ai o imaginație...!” Dar tu mă 
crezi, așa-i?

Sara aprobă grăbită din cap, apoi ochii i se umplură 
brusc de lacrimi.

— Ce-i? întrebă Mili îngrijorată. Te doare ceva?
— Nu, își clătină fetița zulufii negri. Dar mi-e dor 

să-i povestesc și eu mamei mele ce am visat noaptea.
— Eu n-am visat! o atenționă micuța roșcată, apoi își 

dădu seama ce spusese colega și o întrebă: De ce nu-i 
poți povesti mamei tale?

Sara își trase neelegant nasul.
— E plecată în Spania.
— De ce?
— S-a dus să câștige bani. A zis că, atunci când o să 

se-ntoarcă, o să ne luăm o casă numai a noastră, cu o 
curte plină cu flori și o cățelușă pe care o s-o numim 
Lisa, iar eu o să mă joc cu ea toată ziua.

Tirada îi fusese marcată de suspine ce-i făceau umerii 
plăpânzi să se ridice și să coboare continuu. Ochii lui 
Mili se umplură și ei de lacrimi. Își îmbrățișă colega de 
bancă și-i șopti la ureche:
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— O să vorbesc cu mami să fie mămică și pentru tine 
până se-ntoarce mama ta.

Sara se smulse din îmbrățișase și-și privi prietena cu 
ochi în care se citeau speranța și neîncrederea.

— Sigur? Nu mă păcălești?
— De ce te-aș păcăli?
— Așa fac oamenii. Și tata îmi tot promite de fiecare 

dată când vine acasă că mai face doar o cursă și gata, o să 
stea doar cu mine. Dar nu se ține de cuvânt. Tuși mi-a zis 
că așa se întâmplă când ești om mare. Vrei să faci unele 
lucruri, dar altele îți stau împotrivă.

Mili își puse palma în dreptul inimii.
— Jur! zise solemn.
Sara aprobă din cap, își înghiți lacrimile, apoi schiță 

un zâmbet.
— Știi? Dacă mama ta acceptă să fie și a mea, asta 

înseamnă că vom fi surori.
— Cele mai bune surori! chicoti Mili.

— ...Iar mami era să strice tot, îi povesti ea Întuneri-
cului în noaptea care urmă.

De ce?
— Când a venit să mă ia de la școală, i-am spus că 

trebuie s-o luăm și pe Sara, pentru că e sora mea. Mami 
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s-a uitat lung la mine, așa cum face când vrea să-mi arate 
că nu e bine ce zic, pe urmă mi-a spus „Mili, Sara trebuie 
să meargă la casa ei.” 

— Dar, mami, nu înțelegi? Sara n-are mămică! Adică 
are, dar nu-i acasă, am încercat eu s-o fac să înțeleagă. Și 
i-am promis că o să-i fii tu mămică până se-ntoarce ea 
din Spania.

Oamenii mari pricep mai greu.
— Mie-mi spui? Nu m-a ascultat și a-nceput să-și 

ceară scuze de la tanti care venise după Sara. Dar tanti 
i-a zis că am dreptate, că ea e doar mătușa și are grijă 
de Sara până se-ntorc părinții. „Vezi, mami?” i-am zis 
atunci. Și să știi că am spus-o cum trebuie, exact așa 
cum îmi zice ea când vrea să-mi reproșeze că am făcut o 
prostie. „Acum putem s-o luăm pe Sara?”

Deși nu se auzea niciun sunet, fetița știa că Întune-
ricul râsese.

Văd că ai convins-o, până la urmă...
Mili își privi prietena, ce dormea liniștită alături de ea 

în pat, cu gura întredeschisă.
— N-a fost așa simplu. După ce a discutat cu mătușa 

Sarei, au fost de acord să vină să doarmă la noi noaptea 
asta. Și săptămâna viitoare să merg eu să dorm la Sara o 
noapte. Bănuiesc că asta înseamnă să faci un pact.

Cam așa e.
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— Însă, când am ajuns acasă, mami mi-a zis că nu e 
frumos ce am făcut, că am jignit-o pe mătușa Sarei și că 
nu poate fi mama Sarei, fiindcă Sara are deja o mamă.

Mili își încrucișă brațele în fața pieptului și clătină 
din cap, nemulțumită.

— Oameni mari sunt atât de limitați!
Eu cred că e mai important să te bucuri de ceea ce ai reușit, 

își dădu cu părerea Întunericul.
Fetița își țuguie buzele și se încruntă ușor, gânditoare. 

Tata îi tot atrăgea atenția să nu mai facă așa, pentru că 
aveau să i se facă riduri între sprâncene. Dar ea îi expli-
case că nu te poți gândi fără să te-ncrunți și că, așa stând 
lucrurile, n-avea ce face.

Câteva clipe mai târziu, ajunse la o concluzie și zâmbi 
cu gura până la urechi.

— Să știi că ai dreptate! Mami mereu îmi zice că o să 
înțeleg eu când voi mai crește. Poate că și ea va înțelege 
când va mai crește.

Posibil, se amuză Întunericul.
Mili se cuibări sub plapumă, alături de prietena ei care 

începuse să sforăie ușor.
— Întunericule?
Da?
— De ce Sara nu te poate auzi?
Pentru că tu ai un dar special, pe care ea nu-l are.
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Câteva clipe, în dormitor se făcu liniște. Doar ticăitul 
ceasului de pe perete se auzea, adunându-și secundele în 
minute, iar minutele în ore.

— Cred că știu ce e, rosti Mili pe neașteptate.
Ce?
— Darul pe care eu îl am, iar ea nu.
Care?
— Eu îi am pe mami și pe tati cu mine. Ea nu. Și, 

fiindcă ei veghează mereu asupra mea, eu pot să te aud. 
Pe când Sara e neliniștită, că n-are o mămică și un tătic 
alături. Știi? Aș vrea să existe ceva care să-i aducă părinții 
lângă ea în orice moment.

Există. Se numește telefon. Sau internet.
— Știi că ai dreptate? Nici nu m-am gândit. Să vezi 

ce-o să se bucure Sara mâine, când o să-i spun!
Mili adormi fericită.

Din păcate, a doua zi dimineață află că Sara știa de 
cele două lucruri și că vorbea des cu părinții ei.

— Dar... nu e același lucru ca și cum i-aș avea lângă 
mine, spuse la final.

Seara, Mili întrebă Întunericul dacă nu știa să mai 
existe și altceva. Poate vreo lume cu Mămici și Tătici 
care le vorbesc noaptea copiilor așa cum o făcea și noul 
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ei prieten. Sau vreo vrajă care s-o învețe pe mătușa Sarei 
cum să fie o mamă ca toate mamele.

Există, răspunse acesta. Dar e greu de ajuns la ea și 
foarte periculos. Cred că e mai bine pentru Sara să se descurce 
singură.

— Of, se întristă fetița. Ce rău îmi pare...
Înainte să adoarmă, îi veni un gând:
— Întunericule?
Da.
— Așa-i că eu pot rămâne sora Sarei chiar dacă mami 

mea nu vrea să fie și mama ei?
Sigur că da. Poți fi tot ceea ce-ți dorești.
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Aventura din 
pădure

D A N I E L A  B A R A

Erau odată două fetițe foarte frumoase, pe nume 
Adelina și Larisa, care locuiau împreună cu 

părinții lor într-o căsuță micuță la marginea unei păduri. 
Fiindcă erau destul de micuțe, părinții le spuneau mereu 
că trebuie să mai crească puțin pentru a putea intra în 
pădure. Doar că, pe zi ce trecea, deveneau tot mai curi-
oase… Oare ce se ascunde în spatele copacilor stufoși? se 
întrebau mereu.

Văzând curiozitatea continuă și crescândă a feti-
ţelor, părinții au decis totuși să le lase să se aventureze 
în pădure, dar le-au impus o condiție: să le dea de știre 
când o vor face, astfel vor avea ocazia să le supravegheze 
din umbră. Așa că, într-o bună zi, fetele s-au prins de 
mânuțele pufoase și s-au afundat în pădure. Aici totul 
era minunat, iar răcoarea le îmbia să asculte frumoasele 
triluri ale păsărelelor care se auzeau până departe.
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Înaintând pe cărăruță au observat într-un copac o 
veveriță. Aceasta a adunat o ghindă și a dat fuga cu ea 
în scorbura copacului, unde o aștepta un pui înfometat. 
Văzând aceasta, fetițele au împletit un coșuleț mic din 
crenguțe și au început să culeagă ghinde apoi au așezat 
bucuroase coșulețul pe cea mai joasă crenguță și și-au 
continuat drumul prin pădure. Veverița fu tare fericită și 
recunoscătoare pentru ajutorul primit.

Mergând mai departe au auzit un foșnet sub frunze. 
Au observat că era un bursuc care își prinsese lăbuța 
sub o creangă căzută și nu mai putea să și-o elibereze. 
Au înaintat încet și când au ajuns la bursuc au ridicat 
creanga, eliberându-l. Acesta le-a privit recunoscător și 
a luat-o la fugă prin pădure. Sufletele micuțelor fetițe se 
umpleau de lumina și de bucuria de a face bine.

În fața ochilor le-a apărut dintr-o dată o apă limpede, 
plină de pește zburdalnic și lucios. O vulpiță înfometată 
veni și își luă pește din plin după care plecă.

Mai apoi fetiţele observară, lângă un tufiș, o altă 
vulpiță ascunsă care părea tare înfometată, dar care nu 
se putea ridica. Acestea au fugit repede la râu și iarăși 
au făcut un coșuleț din crenguțe pe care l-au umplut cu 
pește, apoi l-au dus vulpiței înfometate. În momentul în 
care au așezat coșulețul lângă aceasta, au observat burtica 
mare a vulpiței și și-au dat seama de ce nu putea să se 
ridice să prindă pește: aștepta să fete un pui.

Înaintând prin pădure, mergând de-a lungul râului, 
au descoperit un loc magic… era o căsuță micuță cu 
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ferestrele mari și plină de o lumină caldă, deosebită. În 
preajma căsuței era o grădină plină de multe legume și 
fructe care mai de care mai îmbietoare.

Fetițele au privit fascinate. Aici era plin de păsărele 
care cântau, de albinuțe care zumzăiau și zburau din 
floare în floare, dar și de fluturași multicolori.

Deoarece fetițelor le era foarte foame, au mers și 
au bătut la ușa casei pentru a cere voie să mănânce din 
minunata grădină.

Ușa s-a deschis și în fața ochilor ce să vezi, a apărut o 
zâniță cu aripioare strălucitoare și plină de lumină, la fel 
ca și casa.

Fetițele erau atât de fascinate încât uitaseră pentru ce 
au bătut la ușă.

— Intrați, fetițelor dragi! Ce vânt vă aduce pe aici? 
întrebă zânița zâmbind.

— Păi, spuse Adelina încurcată, am pornit să 
cunoaștem pădurea doar că am cam obosit și ni s-a făcut 
tare foame.

— Nu vă faceți griji! Puteți să vă alegeți din grădina 
mea tot ceea ce doriți pentru a vă alina foamea. Mergeţi 
numaidecât!

— Mulțumim, i-au răspuns fetițele în cor și au plecat 
fericite să mănânce.

După ce au mâncat, zânița le-a așteptat cu un coș din 
crenguţe și paie foarte mare.

— Spuneți-mi, fetițelor, v-a plăcut în pădure?
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— Daaa! Au răspuns fericite ele. Am întâlnit o 
grămadă de animăluțe drăguțe.

— Și fiindcă le-ați ajutat pe fiecare din ele ați putut 
să mă vedeți pe mine și căsuța mea. Acum a venit rândul 
vostru să fiți ajutate. Urcați-vă în coșuleț și vă voi duce 
înapoi acasă.

— Uraaa! au strigat entuziasmate fetițele, urcându-se 
în frumosul coșuleț de crenguțe.

Și astfel, zânița a prins coșulețul, și-a deschis aripile 
frumos colorate și strălucitoare și au pornit spre casă. 
Era magnific! Ce imagini frumoase se vedeau de sus! Au 
văzut râul, ursuleții, căprioarele cu puii lor și multe alte 
animale. Fetele erau foarte fericite.

Dar iată că pe neașteptate se simți o zguduitură 
puternică. Un vânt năprasnic a început a șuiera din toate 
direcțile, purtând coșulețul în voia lui. Biata zâniță a 
pierdut controlul asupra acestuia și au căzut purtate de 
vânt la rădăcina unui copac.

— Vai de mine, ce-a fost asta? întreabă Adelina înfri-
coșată.

— A fost vântul cel puternic, răspunse Larisa.
— Uite! spuse Adelina supărată, tot coșulețul s-a 

stricat.
— Nu vă faceți griji! spuse zânița cu calm și făcu 

numaidecât ca bagheta magică să strălucească.
Cât ai clipi din ochi o lumină puternică apăru în jurul 

lor acompaniată de o muzică atât de frumoasă cum nu se 
mai auzise până atunci.
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Curând fetele și zânița fură înconjurate de toate 
animalele pădurii care le ajutară să-și refacă coșulețul 
stricat. Fericite, fetițele au urcat în coșuleț și le-au făcut 
recunoscătoare cu mâna animăluțelor. Apoi și-au conti-
nuat călătoria deasupra pădurii. Dar iată că în fața ochilor 
a apărut căsuța lor.

Zâna a zburat cu fetele până în camera lor. Între timp, 
acestea adormiseră iar zânița le-a pus pe fiecare în patul 
lor și le-a acoperit. Coșulețul l-a lăsat amintire pentru ca 
atunci când se vor trezi să știe că nu a fost doar un vis 
frumoasa lor aventură din pădure.
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Evadare  
de la grădina 

zoologică
A N D R E I A  B I R T U

Este prima oară când puiul de lup vede o albină. 
Încearcă să o atingă cu lăbuţele, dar aceasta se 

sfiește. Lupoaica își urmărește puiul cum se depărtează 
de haită și îl îndeamnă să se întoarcă. Codi nu aude. 
Zburdă alături de insectă, până când macii și iarba din 
poieniţă îl învăluie cu totul. Doar câte o ureche mai iese 
din când în când pe deasupra florilor. Lupoaica Tara 
adulmecă aerul și se repede către poieniţă, dar Codi nu-i 
nicăieri. Un tunet zguduie liniștea haitei și o împrăștie 
prin munţi. Un schelălăit îl face pe Codi să alerge spre 
marginea poieniţei. Acolo, Tara zace cu un smoc de pene 
roz înfipt în coapsă.

— Fugi, Codi, fugi, îi strigă mama, apoi pleoapele îi 
cad peste ochi și niciun sunet nu mai răzbate dinspre ea.
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Pași care fac pământul să se cutremure se îndreaptă 
către animalul adormit. 

— Ia-o de aici! zice un om cu miros de stână. M-am 
săturat să-mi mănânce oile, continuă acesta.

— Ehee, la cât e de frumoasă, o să se înghesuie lumea 
să o vadă, spune un om cu miros de animale necunoscute.

Cei doi pun lupoaica într-un sac, apoi mirosul de 
stână se afundă în pădure, în timp ce al doilea coboară 
la marginea drumului, urcă într-o mașină și pleacă, sub 
privirile lui Codi.

— Ce faci acolo, bre? îl întreabă un arici pe puiul de 
lup.

— Vreau să mă duc la mama, răspunde Codi. 
Ariciul se numește Dondo, iar Codi află de la el că 

mașina care a luat-o pe Tara a mai trecut prin pădure:
— Este de la resort-ul pentru animale, îi spune ariciul. 

Acolo e all inclusive: mâncare la discreţie, așternuturi 
mereu proaspete și piscină cu apă curată. Vrei să mergem 
împreună?

Pleacă amândoi mai departe și nici nu fac bine caţiva 
pasi, că dau peste un piţigoi, ce se sprijină de un bolovan.

— Da’ ce-i cu tine, bre, de arăţi așa de șifonat? îl 
întreabă Dondo.

Piţigoiul își scutură capul de câteva ori, apoi le spune 
celor doi cum își potolea setea, când un ghimpe uriaș s-a 
aruncat asupra lui și l-a înţepat peste tot. 
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— Lasă, bre, că-ţi stă bine și asa, spune Dondo și îi 
face semn lui Codi să continue drumul.

— Dar voi unde vă duceţi? întreabă piţigoiul.
Codi îi zice că merg la resort, să o aducă înapoi pe 

mama sa.
— Am dat de multe ori târcoale la mâncarea păunilor, 

spune piţigoiul. Dacă mă luaţi cu voi, poate vă dau o 
aripă de ajutor. Apropo, eu sunt Kitaki, continuă pasărea 
și începe să zboare pe urma mașinii.

După câteva ore, Kitaki zice:
— Am ajuns! și le arată un zid pe care scrie „Grădina 

zoologică”.
— N-avem nicio șansă să ne căţărăm, spune Codi în 

timp ce măsoară zidul cu privirea.
Tocmai atunci o camionetă oprește în apropiere. Zidul 

începe să se desfacă, pentru a-i face loc mașinii să intre.
— Eu opresc camioneta, iar voi faceţi cumva să treceţi 

o dată cu ea, zice piţigoiul și zboară fără să mai aștepte 
vreun răspuns din partea celorlalţi.

Codi apucă ariciul de o ureche și îl azvârle pe spatele 
său.

— Ţine-te bine, ghemotocule, îi spune lui Dondo, 
apoi aleargă spre mașina care se îndepărtează de ei.

În același timp, Kitaki ajunge în faţa camionetei și 
începe să zboare prin faţa parbrizului. Șoferul frânează, 
scoate mâinile pe geam și le agită la pasărea care îi 
blochează drumul. De undeva, din spatele zidului, un 
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paznic sare în ajutorul șoferului și nu observă când un 
pui de lup ce cară un arici în spate, se strecoară înăuntrul 
grădinii zoologice.

Codi adulmecă, însă nu poate da de urma Tarei. Recu-
noaște, în schimb, mirosul celui care a luat-o pe mama.

— Încotro, acum? întreabă Dondo. 
Puiul de lup privește în toate părţile. Ochii i se opresc 

pe un cap cu o pereche de urechi și una de corniţe care 
par că își caută restul corpului.

— Ce gât lung! se miră Codi. Dar tu cum poţi să te 
speli pe el? întreabă el.

— Am trucurile mele. Oricum, pot să fac altele: pot 
să ajung deasupra copacilor sau să văd până departe, 
răspunde girafa.

— O poţi vedea și pe mama mea? întreabă iar Codi.
Girafa se întinde peste tot, însă nu zărește pe nimeni 

care să îi semene puiului de lup. 
— Ai mai multe șanse să o găsești în staţiunea pentru 

animale din Europa. Hai că vă duc eu acolo, zice girafa și 
își coboară capul.

Codi si Dondo călătoresc pe capul girafei până în 
zona animalelor europene, iar Kitaki îi ajunge din urmă, 
după o raită la seminţele păunilor. Puiul de lup adulmecă 
aerul o dată și încă o dată, apoi un sunet prelung iese din 
gâtul lui.

— Stai bre, că suntem și noi la resort, nu ne apucăm 
să urlăm ca sălbaticii, zice ariciul.
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De undeva din apropiere, un „auuu” răspunde la 
chemare. Codi o zbughește pe direcţia vocii și, în câteva 
clipe, ajunge aproape de mama sa. Tara râde și plânge în 
același timp.

— Vreau acasă, mamă. Nu-mi place aici, zice Codi.
— Trebuie să pleci fără mine, spune Tara. Nu pot 

trece de gard; arde, continuă aceasta.
— Dar poţi zbura, zice Kitaki și pleacă de lângă 

animale. 
După câteva momente, un stol de flamingi colo-

rează cerul. Se apropie de lupoaică, o ridică deasupra 
gardului, apoi dincolo de zidurile grădinii zoologice. E 
rândul lui Codi și al lui Dondo să fie purtaţi prin aer. 
Chiar atunci, mirosul de animale necunoscute invadează 
nările lui Codi. O ţeavă cu un smoc de pene roz și pași 
care cutremură pământul se grăbesc spre puiul de lup. 
Cu colţii la vedere, Codi se năpustește asupra mirosului. 
Dondo bagă două degete în gură și un șuier se înalţă spre 
stolul de flamingo. Păsările lansează un ghemotoc de ţepi 
asupra omului care se luptă să își elibereze piciorul din 
strânsoarea puiului de lup. Ariciul aterizează pe mâna 
care ţine pușca și, chiar atunci, Kitaki se aruncă asupra 
ghemotocului.

— Ce-ai cu mine, bre? îl întreabă Dondo pe Kitaki. 
Hai, mai bine, să îl dovedim pe om.

Acesta din urmă dă din din mâini și din picioare, 
scapă pușca și cade pe spate. Flamingii se aruncă asupra 
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lui, îl ridică și îl trec acolo unde a stat Tara mai devreme, 
apoi îi duc pe Codi și pe Dondo lângă lupoaică.

— Tu m-ai făcut harcea-parcea când beam apă! se 
răstește Kitaki la Dondo.

— Mă rostogoleam pe deal să ajung la mașină și nu 
te-am văzut, bre. Iartă-mă, n-am vrut, îi spune ariciul cu 
capul plecat.

— Hai, acasă, îi intrerupe Codi. Nu vreau să mai vin 
niciodată la all inclusive!

— Da, arată bine, dar nu prea merge să fluieri sau să 
urli, zice Dondo.

— Iar eu pot veni când vreau, intervine Kitaki.
Lupoaica își linge puiul, apoi pornesc cu toţii spre 

casă: Tara aleargă lângă Codi, care îl ţine în spate pe 
Dondo, iar Kitaki îi urmărește îndeaproape.
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Prietenii 
iepuraşului

A N D R E I A  B I R T U

Iepurașul împachetează ultimele cadouri pentru 
prima zi de Paști. Hăinuţe cu prinţese și animă-

luţe, biciclete, mingi, păpuși, mașinuţe și câte și mai câte 
așteaptă să ajungă în mânuţele celor care le vor îndepărta 
în grabă ambalajele colorate și fundele lucioase. Chiar 
și traseul pe care iepurașul îl are de parcurs către fiecare 
copil în parte este pus la punct. Mai sunt doar două 
zile până la Paști, iar pregătirile sunt la final. Iepurașul 
răsuflă ușurat și se gândește la un mic răsfăţ. Îi cam place 
înghetaţa și ar mânca una, deși primăvara e nehotărâtă 
în perioada aceasta. Ba îi îndeamnă pe toţi să își scoată 
boticurile la aer, ba îi ţine în ascunzișuri.

Iepurașul merge să-și ia o înghetaţă de la magazinului 
bursucului.

— Ce faci, prietene? îl întâmpină acesta. Cum de nu 
ești la pregătirile pentru Paști?
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— E totul gata, îi răspunde vesel iepurașul. Am 
terminat mai devreme, iar acum chiar am timp de o 
îngheţată.

Iepurașul se bucură de desertul lui, apoi se întoarce 
în vizuină. Noaptea care vine aduce cu ea ploi, iar iepu-
rașul dârdâie în adăpost. Când se trezește, abia mai poate 
vorbi. Fruntea îi arde și corpul îi tremură neîncetat. Cu 
greu, iepurașul ajunge la cabinetul medical. Acolo, ciocă-
nitoarea îl consultă în tăcere:

— O să mă fac bine până mâine? întreabă iepurașul.
Ciocănitoare leagănă ușor din cap, apoi îi spune:
— Ţine minte să iei toate plantele pe care ţi le-am 

trecut în reţetă, să bei multe ceaiuri și să stai la căldură. 
Dacă urmezi sfaturile mele, ai toate șansele să te însănă-
toșești până atunci. 

Acasă, iepurașul își pregătește un ceai, ia plantele 
prescrise de doctor, apoi cade într-un somn adânc. Se 
trezește câteodată să mai soarbă din băutura aromată și 
să înghită câteva plante, apoi adoarme la loc. După ceva 
vreme, deschide ochii și simte că tremuratul nu mai este, 
capul nu îi mai arde, iar vocea se aude la fel ca înainte. 
Bucuros, merge să verifice vremea. Soarele e demult pe 
cer și strălucește peste câmpurile verzi. Niciun zgomot 
nu deranjează liniștea naturii.

— Ce târziu e! își spune iepurașul, apoi se grăbește 
spre pachetele pregătite din vreme. 

În faţa încăperii cu cadouri, acesta rămâne cu gura 
deschisă. Stă în pragul ușii și nu îi vine să creadă că jucă-
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riile și hăinuţele au dispărut. Clipește de două ori, apoi 
începe să se tânguie:

— Cine mi-a luat cadourile? Ce mă fac eu acum? Ce 
se fac bieţii copilași care mă așteaptă?, continuă iepurașul 
cu tristeţe în glas.

După ce se liniștește un pic, îi vine o idee și dă fuga 
la ascunzătoarea șarpelui. Acesta stă întins la soare și se 
bucură de razele care îi dezmorţesc solzii.

— Unde sunt cadourile mele? își înfoaie iepurașul 
blana către șarpe.

Șarpele îl privește liniștit, apoi îi răspunde:
— Nu sssștiu despre ce vorbesssști. Sssși dacă nu pleci 

mai repede, tu vei fi cadoul pentru burtica mea.
Iepurașul o ia la goană și merge drept la vulpe:
— Vulpeo, unde ai ascuns cadourile copiilor? se 

răstește acesta la vulpe.
— Vai, ce iepuraș drăguţ avem noi aici! Ce vânt te 

aduce pe la mine, pufosule? îl întreabă aceasta.
— Caut cadourile copiilor și cred că sunt la tine, îi 

răspunde iepurașul.
Vulpea se linge pe bot, apoi continuă:
— Așa e, drăguţule. Sunt la mine, în viziună. Dar, te 

rog, poftește să le iei.
Iepurașul vrea să intre, însă o întrebare nu-i dă pace:
— De ce mi-ai luat cadourile?
Vulpea se linge iar pe bot și îi răspunde:
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— Mi-a fost poftă de o friptură.
Iepurașul înţelege planul vulpii și o ia la sănătoasa. 

Cu capul coborât și ochii în lacrimi, ajunge la vizuina sa.
— Nu mai am niciun cadou, oftează acesta. Nu mai 

ajung la niciun copil...
În cealaltă parte a pădurii, bursucul verifica o listă, 

în timp ce căprioara, cerbul, veveriţa, bufniţa, cocoșul de 
munte, cârtiţa și capra neagră asteaptă în tăcere.

— Prieteni, am terminat cu cadourile! spune bursucul, 
iar restul animalelor încep să aplaude și să se îmbrătișeze. 
Ne-am descurcat bine! Acum, haidem să vedem cum o 
mai duce iepurașul, continuă acesta.

Merg la vizuina iepurașului, care stă întins în pat, cu 
privirea în tavan.

— Tot rău îţi e? îl întreabă bursucul.
— Mi-e bine, dar sunt supărat. Cineva mi-a luat 

cadourile, răspunde acesta și câteva lacrimi i se zăresc în 
colţul ochilor.

— Prietene, să știi că noi ți-am luat cadourile și ne-am 
distrat tare mult cu ele.

La prima oră a dimineţii, bursucul a trecut să își vizi-
teze prietenul. Aflase de la ciocănitoare că era bolnav și 
se temea că acesta nu va putea ajunge la timp cu cadou-
rile pentru cei mici. Deoarece iepurașul dormea profund, 
bursucul a hotărât să își cheme prietenii în ajutor. El, 
căprioara, cerbul, veveriţa, bufniţa, cocoșul de munte, 
cârtiţa și capra neagră au mers la fiecare copil din lista 
iepurașului. 
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— De ce aţi făcut asta? întreabă iepurașul și sare drept 
în picioare.

— Pentru că am vrut să te ajutăm, răspunde bursucul.
Iepurașul ţopăie, iar ochii îi strălucesc de fericire. E 

bucuros că prietenii săi l-au ajutat să continue tradiţia 
cadourilor de Paști, chiar dacă, pentru prima oară, copiii 
nu i-au mai zărit codiţa. Poate că au văzut, în schimb, 
o caprioară, un cerb, o veveriţă, o bufniţă, un cocoș de 
munte, o cârtiţă sau chiar o capră neagră care se furișa cu 
un cadou pe lângă casele celor care îl așteptau nerăbdă-
tori pe iepuraș.
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Pictorul
A N G E L A  D I N A

În staţiune, ca în răstimp estival, multă lume, unii 
veniţi la tratament, alţii, la odihnă, toţi, înghesuiţi 

pe trotuarele străzii principale străvechi, devenite neîn-
căpătoare pentru promenadă.

Noroc cu micuţul parc! Bogat în vegetaţie, cu alei 
lărgite de curând, răsuna de pași chiar dincolo de ceasu-
rile diurne.

În afara spaţiului mai larg, a aerului proaspăt și îmbo-
găţit de tresăririle olfactive ale rondurilor de flori, parcul 
avea și o atracţie aparte, pictorul!

De dimineaţa până târziu spre seară, cât îi îngăduia 
lumina, pe o alee ferită, își așeza șevaletul un artist cu 
părul alb, cu-o barbă bogată și cam neîngrijită, cu ochii 
mijiţi mereu la cel care se voia imortalizat, cu lavaliera 
demodată, împestriţată de buline mici argintii, picat ca 
din alte vremi...
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Îl vedeai cum își cerceta modelul o clipă, apoi închi-
puia din penel portretul oricărui doritor, pentru o nimica 
toată, neacoperind nici costul materialelor, nemaivorbind 
de osteneală sau har.

Toţi cei care aveau norocul să-i răpească din timp și 
meșteșug ca modele, se-ndepărtau cu pânzele pictate, 
încă umede, defilând spre cotloanele de repaus, teribil de 
mândri, de încântaţi! 

Alin îl văzuse și fusese fermecat de bătrânelul acesta, 
de portretele făcute unora și altora...

I se păruseră vivante, nu ţepene ca-n alte picturi, 
câte văzuse și el până la treisprezece ani... Că nu greșea 
o dovedeau și părerile alor săi, cu care venise în scurta 
vacanţă...

Se frământa în fiece clipă de singurătate, dorindu-și 
un portret și el! Chiar așa, cu masca purtată pe figură de 
când se știa!

Dac-ar fi fost după el, ar fi renunţat la ea de mult! 
Hiba figurii sale?! Un fleac, își spunea, mărunt, pe 

lângă frumuseţea ochilor și zâmbetul cu care își bucura 
părinţii și bunicii, unicii martori la evoluţia feţei sale de 
ani buni! Nasul! Doar nasul îl deosebea de figurile celor 
din jur! Se prezenta aidoma pliscului de ciuvică, doar că 
nu era cornos, ci ca orișice nas, din cartilagiu, acoperit de 
piele, întocmai ca pe-ntreaga figură...
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Gata! Merg la maestru! Poate, poate, mă ia în seamă și 
mă pictează cu mască, precum sunt! se hotărî băiatul într-o 
zi.

După dejun, când ai mei se odihnesc... mă reped! își zise, 
pipăindu-și micuţa borsetă, din care nu irosise nici un 
bănuţ dat de bunici, fiecare în parte și-n secret...

Deși, de felul său timid, puţin retras, în ziua aceea s-a 
autodepășit!

După prânz, când mușterii artistului plecaseră 
mulţumiţi, s-a apropiat de locul știut, așteptând puţin pe 
un colţ ferit de bancă, până când pictorul și-a terminat 
modestul dejun – un colţ de pâine și un cocoloș de 
brânză.

Și, pe când acesta își ștergea mustăţile după cele 
câteva înghiţituri de apă sorbite cu nesaţ dintr-o ploscă, 
s-a auzit poftit să-i pozeze.

Puţin intimidat de invitaţie, și-a trecut degetele prin 
părul cam rebel și cu stânjeneală s-a așezat pe scăunelul 
scund, în faţa pictorului.

Artistul îl privi scurt, cum îi era obiceiul, mijind ochii 
și ţuguindu-și buzele sub mustăţi și, spre nedumerirea 
copilului, scoase un mormăit de neînţeles. 

Băiatul mai observă cum maestrul apucă din tolba de 
piele subţire de-alături o bucată de cărbune.
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Simţi că i se strânge sufletul. De ce oare să fi renunţat 
la penel? Să nu-i mai fi rămas vopsele? Ori, mai grav, 
să nu se fi aflat printre ele cele potrivite să dea contur 
chipului său? 

Sigur, îi găsea figura de neexprimat prin culoare! Și 
nici o vorbă despre mască?! Vedea prin ea?! 

Și urmă cu presupunerile tot așa, când tumultul 
gândurilor îi fu întrerupt de vocea pictorului: Gata!

Ca trezit din somn, se precipită spre acesta, scotocind 
după banii cuveniţi. Dar pictorul îi refuză, oferindu-i 
portretul cadou și un zâmbet.

Îngăimă, după sine, insuficiente mulţumiri și plecă. 
Purtă portretul ca pe un fluture, ca să nu-l încreţească.

Poate un fir de lașitate nu-i îngădui să-l privească pe 
loc. Se temea de ce-ar vedea...

Se furișă în vila în care erau cazaţi, se închise în baie 
și își aruncă ochii lacom peste desen.

Doamne! Încremeni! I se înfăţișară privirii linii întru-
pând un joc neînţeles, care mai groase, care mai subţiri, 
parcă mii de guri batjocoritoare într-un râs mut!

În perplexitatea lui, gândi cu ciudă: Și-a râs de mine?! 
Apoi, ascunse schiţa în fundul rucsacului său, neîndrăz-
nind s-o sfâșie, după cum simţise.

Se furișă în cameră, adormi cu faţa scăldată în lacrimi, 
așa cum nu i se mai întâmplase de ceva timp încoace, 
fără vise, fără zbucium, un suflet uscat...
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Nu ieși în acea seară, invocând dorinţa de-a urmări 
un meci de baschet la TV.

Dimineaţa veni luminoasă, cu cântec de păsări vesele. 
Deschise ochii și-i zâmbi nedeslușit începutului de zi.

Cu inima fremătând de un zumzet de neînţeles, parcă 
fără să-și amintească ziua trecută, își aruncă pe ochi apă 
rece, se-mbrăcă iute, pe furiș de-ai săi și aproape că zbură 
prin aerul proaspăt. Un chef nebun de plimbare îi tăiase 
orice poftă de mâncare sau urmă de sete...

Grupuri matinale se-ntorceau deja de la izvorul cu 
apă minerală tămăduitoare. Aceleași ca până ieri, dar ce 
schimbare!

Dacă înainte toţi lăsau ochii în jos la vederea lui, 
cuprinși de oarece compătimire, pentru figura-i tăinuită 
de obrăzar, acum se luminau în zâmbete prietenoase!

Uită de buna dispoziţie a dimineţii și fugi spre vilă, 
să-și ascundă nedumerirea. Dar, în holul de la intrare, un 
reflex de oglindă îi lumină figura și, prin masca devenită 
transparentă, își zări chipul.

Rămase înmărmurit! De pe faţă, excrescenţa cioc-de-
pasăre dispăruse, iar în locul ei își fremăta nările... nasul?! 
Era așa după cum îl visase...

Tulburat intră în cameră, deschise rucsacul și privi 
portretul.
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Aflat la locul lui, purta ca povară toată urâţenia pe 
care o greșeală a destinului o aruncase pe chipul său.

Înainte să le vestească minunea alor săi, alergă în parc, 
să-i mulţumească pictorului. Ajungând în locul știut, 
nu-l mai află pe maestru... 

Zâmbind în sine, se așeză pe-o bancă, să se bucure 
îndestul...



59CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA – BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
P O V E Ș T I  D E  N O A P T E  B U N Ă

Povestitorul
A N G E L A  D I N A

În cătun, vremea se arăta prigonitoare, căci începuse 
Cuptor.

Treziţi de cu zori, pârjolul dimineţii îi alungase 
pe copii de-acasă, precum o goarnă de-alarmă. Ca la 
comandă, o luară la picior înspre vale de frica vipiei și, 
din ogrăzi, izgoniţi de bunici ori mame puse pe treabă, 
ștrengarii locului, o apucaseră la râu. Sperau să petreacă 
o zi de scaldă, să se vindece de nesomnul păgubitor și de 
zăduf.

Când fură la o prăjină de apă, începură a-și zvârli cât 
colo pălăriile sparte de pai, moștenite de la taţi ori fraţii 
mai mari și cămășile îngreunate de căldura goanei. 

Scoborâţi în vâlcea și gata-gata să-și dea drumul în 
unde, auziră cum un glas subţirel și înţelept le tulbură 
hotărârea:

— Apăi, nu știţi că după un drum săltat nu se cuvine a 
te scufunda în ape reci? Sau vreţi să vă zică părintele cu…
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Dar n-apucă să-și ducă vorba la capăt, că Nenea, găli-
ganul clopotarului, păși larg în faţa tuturor cu mâinile în 
șolduri, gata să-l înfrunte pe firoscos.

Scuipând până la picioarele băgăciosului și a dispreţ 
stârnitor, și s-arate hatul dintre cei mulţi și loază, se răsti 
cu o voce înadins îngroșată, nu doar de ţigările trase 
noapte de noapte, șterpelite de la un tată prieten cu ţoiul 
și lăcomia:

— Cuuuum?! Ce-ai zis?! 
Apoi, întorcându-se pe jumătate către ciraci, îi privi 

iscoditor întâi, apoi chiar puse întrebarea:
— Îl știţi?! Al cui e? De când ne încurcă drumurile?
Nelăsând impresia c-ar și aștepta răspunsuri, mai 

aruncă un scuipat înrăit către invadator, ţintindu-l cu 
privire de căpcăun, crezând că-l va da gata, nu altceva!

Dar pricăjitul nu dădu semne c-ar fi spăimos. Ba, 
dimpotrivă! Înaintă și el un pas, dar cu faţa luminată 
de-un zâmbet ce-arăta măsurată mândrie de sine, prie-
tenie, dar și un strop de mirare:

— Păi, să ne cunoaștem! Sunt Povestitorul. Așa-mi zic 
în satul meu de sub munte. Parcă mi-au uitat numele, nu 
altceva! Să știţi! mai rosti el înclinându-se adânc în faţa 
întâlniţilor.

Uluiţi de salut, de vorba limpede și de curajul fecio-
rașului, unii fură cuceriţi. Ei făcură roată încadrându-l 
pe vorbitor și trăgând pe furiș de Nenea, căutături lumi-
noase către venetic.
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Necăjit de purtarea slabă a hoardei sale, tartorul mai 
scuipă încă o dată, dar atât de înalt și de larg, că făcu un 
curcubeu peste capul bălai al nedoritului, stârnind apre-
cieri slugarnice din partea celor mici și ticăiţi. Apoi, abia 
rosti ascunzând curiozitatea: 

— Bine, bine, lăudărosule! Dar aici la cine ești venit?
Bătăușul tare ar fi vrut să-l tăvălească pe băiatul subţirel 

și gălbior ca o fată, ai cărui ochi albaștri îl anunţau că este 
ceva de capul său și să nu se pună cu el…

— Sunt nepotul Babei Vădana a lu’ Băcănuș! 
— Al cuuui?! prelungise vorbele de mirat ce se găsea. 

Al sărăntoacei? Cum să aibă Lumânăreasa așa nepot?! Și 
o ciudă grea îi umplu gura de venin.

Îl salvă unul de-al său, tot pestriţ la maţe:
— Dar cu ce te fălești, puricosule? Cu scorniri? Și 

se-apropie, gata-gata să-l dărâme pe spate.
Povestitorul îi zise în plac:
— Da! Nu mă dau în vânt după ciondăneli zgomo-

toase! Eu născocesc istorioare despre ce văd bun, frumos, 
despre tot ce oricui place. Cunosc pilde bune de-as-
cultat, de urmat. Știu și glume isteţe ce scot râsul din om 
spre-mbunare, chiar cimilituri de zis la clacă…

— Dar să înoţi? îl iscodi unealta.
N-așteptă răspuns, că-l și aruncă pe copil în vâltoare, 

întorcându-se apoi către Nenea, așteptând cuvenită 
laudă.
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Neprimind-o, se azvârli în râu, nu mai sus de locul 
unde pedepsitul dispăruse, cu gând să-l mai necăjească, 
doar-doar vor pica de la Nenea ceva cuvinte de preţuire.

Gălăgioșii, aidoma unei turme, săriră și ei până la unul 
să-și stâmpere cheful de rece, de joacă, deloc îngrijoraţi 
de cel azvârlit, care implora ajutor…

Pe loc înţelesese că n-avea nădejde dinspre băieţi, că 
era ca și pierdut… Între viaţă și moarte, repeta în gând 
numele Domnului.

Tocmai când deschisese gura, gata-gata să înghită 
gârla, nu altceva, se întâmplă… minunea!

Se simţi săltat deasupra apei și purtat ca pe un pat 
odihnitor peste oglinda răcoroasă din care ieșise. Leșină 
și de istovire, și de uimirea bucuroasă în faţa mâinii 
întinse dinspre Dumnezeu.

Se trezi doar când alunecă ușurel din leagănul ce-l 
purtase.

Nimerise pe nisip și smocuri de iarbă, la poalele unui 
stei albicios. De-alături îl privea o arătare, un fel de balaur 
din ai cărui ochi primi încurajare, sfat să-și păstreze firea.

Cu uimire, îi prinse lămurirea numelui în gând: 
Mieriul!

De asemenea, acela îi născu în minte întrebarea despre 
locul unde ar vrea să fie purtat, ca să scape de ticăloșii 
prigonitori: pe mal sau în Ţara dimineţilor de safir?
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Recunoscător, băiatul îi mulţumi tot în gând. Cum era 
dornic să cutreiere locuri noi, să afle multe, uită de ascul-
tarea datorată bunicii și alese locul numit de salvator atât 
de frumos! Pesemne era și el de safir?!

De l-ar fi întrebat cineva în urmă cum fusese călătoria, 
Povestitorul ar fi înșiruit zgârcit câteva cuvinte, năucit de 
năvala de poze, de sonuri ce căzuseră atunci peste dânsul, 
o volbură de curcubeie, îmbeznate și reci tuneluri lungi-
lungi prin pântece muntos, alunecări înverzite pe lângă 
uriași bolovani cu miroznă de sare și ierburi, urcușuri 
în văzduh, lăsări la fel de rapide către ţărm, dar plăcute 
unuia ca el, flămând de trăiri altfel…

Ceea ce ar desluși acela cu tărie ar fi că Mieriul l-a 
purtat cu repeziciune, lăsându-l pe malul înalt și stâncos 
al unei ape nemărginite cu licăriri când aurii, când de 
smarald, de unde putea să vadă ceva din imensitatea 
închipuită a Pământului, o limbă a uscatului udat de 
Marea cea Mare, cum avea să afle de la salvatorul său.

Și chiar așa se-ntâmplase. Dar starea-i de bucurie se 
pierduse pe loc, balaurul dispărând ca și când n-ar fi fost.

Mânat de chemarea hoinăritului și atras de necunos-
cutul ce-l înconjura, băiatul uitase de foamea nerăbdă-
toare.
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O apucase la vale cătând cu privirea un semn că, în 
afara lui, în ţinutul ăsta pietros, ar mai fi și alţi oameni.

Coborând, întâlnea din ce în ce mai des tufe înalte 
cu fructe asemănătoare celor de merișor de pe dealurile 
de-acasă, doar ceva mai întunecate la roșeaţă. 

Cum zărise păsări ciugulind minunile colorate, înţe-
lese c-ar putea încerca și el rodul pomișorilor, ca să uite 
de nevrednica foame.

Și așa făcu. Mâncă pe săturate. Îi trecu și de sete, căci 
zeama fructelor, dulce-acrișoară, îl făcu să uite de apă.

În vreme ce se odihnea alături de minunata și darnica 
tufă, simţi cum îi trece pe lângă ureche ceva nelămurit. 
Până să se dumirească, urmară alte și alte astfel de semne. 

Înţelese că sunt săgeţi. Una rătăcită chiar se-nfipsese 
aproape de piciorul drept. 

După scurtă pauză, urmară noi rafale, mai dese, dar cu 
volte înalte, peste locul unde se afla. Însemna că ataca-
torii înaintaseră, că erau mai aproape.

Se hotărî. Mișcându-se repede printre arbuști, direc-
ţionat către belicoșii săgetători, spera să nu le fie ţintă și 
să descopere o cale de scăpare înainte de-a da nas în nas 
cu ei…

Să fi alergat zece-douăzeci de prăjini, când se izbi de 
ceva. Adus de spinare pe sub crengile copăceilor, se lovi 
cu picioarele de-o pavăză lată, chiar mișcătoare, după 
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cum simţi în scurtul răstimp al atingerii. Și nu piedica îl 
răsturnă, ci icnetul scos de ea.

Se opri așteptând pe tăcute un semn că totul era 
aievea. Stătu așa lungit la pământ, vrând dovada că nu 
se înșelase. Nu simţea frică, nu! Inima-i bătea ușurel la 
gândul că nu mai era singur în loc necunoscut.

Nerăbdător să afle ce și cum, întoarse încetinel capul 
înspre locul de unde venise scâncetul. Află dincolo de 
picioare stavila ce i se pusese în cale!

Era un copilaș, cam cât el, de-a latul potecii pe care 
apucase. Îl miră cum, alături de trup, ţinea strâns cu 
stânga un fel de căciulă cenușie amintind a cap de lup 
cu mască dungată în roșu, alb și-albastru, iar în dreapta, 
coșcogea paloșul din lemn geluit și strălucitor, de părea 
din cine-știe-ce minune metalică.

Ţâncul lungit pe-o parte și cu cele două semne 
de luptător i-ar fi stârnit râsul de n-ar fi văzut cum 
veșmântul larg, un fel de mantie din mătase verzuie, era 
lipit printr-o pată de sânge-ngroșat de coapsa piciorului 
stâng, pe care-l ţinea îndoit și de unde se scurgea viu un 
firișor sângeriu.

Nici n-avu timp să cerceteze starea celuilalt, că-l și 
văzu leșinând. Capul îi căzuse spre stânga, scăpase din 
strânsoarea-i aprigă de adineauri căciula. Doar dreapta 
stăpânea într-o disperare, dincolo de pierderea de sine, 
paloșul.
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Ultimul lucru observat îl făcu să zâmbească duios, cu 
respect faţă de vajnicul micuţ luptător. Asta îl trezi la 
faptă.

Și, deși părea că zborul săgeţilor încetinise ori chiar 
încetase, căută din ochi loc să-și ascundă găsitul.

Până la urmă, zări în desiș rămășiţele unui adăpost 
din scânduri, abia înţinat de-o parte și dinspre care un 
firicel de fum se ridica timid către cerul deja cernit de 
răcoroasa înserare de vară, cum mai trăise chiar și-acasă.

După ceva așteptare, convins că nu mai era nici o 
ameninţare, se-ndreptă spre coșmelia văzută.

Cu sufletu-i la hotarul dintre curaj și temere, aruncă 
privirea printr-o crăpătură. Înlăuntrul era lipsit de vreo 
vieţuitoare, doar în mijlocul sălașului își dădea sufletul 
un rest de bicisnic foc, mai mult fum decât flacără.

Cum îi plăcu liniștea pârdalnicului de adăpost, se-n-
toarse de luă pe braţe rănitul. I se păru ca pana de ușurel. 
Din câţiva pași îl aduse. Îl depuse înspre peretele mai 
zdravăn.

În freamătul deplasării și al așezării, abia văzu că 
doi ochi pieziși precum două dungi negre și lucioase ca 
murele îl ţinteau de sub o claie de păr negru-corb și-n-
curcat. Dar luminiţele privirilor se stinseră iar.

Se folosi de somnul slăbiciunii și ieși degrabă să ia 
și însemnele de luptător scăpate în ierburi. Le culese 
bucuros, de parcă erau ale cuiva de-al lui.
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Amintindu-și de rană, căută vreo iarbă cu care să i-o 
lege. Și găsi. 

La doi pași, zări floricele roșii de lipan, bun de leac. 
Rupse un mănunchi de frunze late. Înţelese că roua de 
seară le curăţise de colbul zilei. Se bucură ca de-o izbândă 
și, intrând, începu să învelească vătămătura peste care 
înfășură o sforicică de la una din încălţările rănitului, 
niște cipici împletiţi din fâșii de piele.

Sub oblojeala binefăcătoare, piciorul se alină, lăsân-
du-se încetinel pe lângă cel sănătos.

Când termină, Povestitorul îi luă iar seama celuilalt.
Văzu că faţa asudată acum de căldura somnului ţintea 

spre sus un crâmpei de nas, iar din unul din colţurile 
gurii mici și împodobite cu buze roșii se prelingea un 
firișor subţirel de salivă. Capul i se mișca în freamăt scurt 
și un suspin era urmat de o lacrimă ca de sticlă, ce se 
rostogolea către tâmpla ușor înclinată.

În răstimpuri, bolboroseli cântate parcă îl făceau să 
înţeleagă cum somnul vindecător se petrece în alai de 
vorbe necunoscute.

Și cum oboseala își punea pecetea și pe călător, acesta 
își găsi culcuș de partea cealaltă a colibei, mai către 
intrarea părăginită.

Nici nu-nveli bine-n cenușă picul de jăratic și somnul 
îl răpi. Adormi păstrând în ochi uluiala unei amintiri: 
haina din mătase verde ca șarpele a întâlnitului, funda 
galbenă din același material a răscroiului pe al cărui nod 
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strălucea un soi de podoabă închipuind un balaur, leit cu 
salvatorul său, Mieriul...

La ivirea zorilor se trezi sub privirile curioase, dar 
liniștite ale celui de-alături. Îl întâmpină un zâmbet 
larg dezvăluitor a două șiruri de dinţi mărunţi, albi ca 
spuma apelor. Negricioasa făptură se apropiase urmărind 
cu degetele-i faţa străinului, părând încântată de chipul 
bălai și privirea-i azurie.

Începu să râdă cu bucurie împungând cu arătătorul 
când spre tăciunele ochilor săi alungiţi, când spre albas-
trul privirilor tovarășului său.

Întâlnindu-i căutătura celuilalt, tresări iar în alt surâs, 
parcă lămurind că nu se teme. Își arătă mulţumirea pentru 
ajutorul primit ridicându-se și făcând trei plecăciuni cu 
braţele încrucișate sub frunte.

Scoase apoi dintr-un săculeţ ce i se lăsa dinspre umăr 
spre șold două mingiuţe alb-gălbii. Una i-o dădu Poves-
titorului, îndemnându-l s-o miroase. Apoi, mușcă dintr-a 
sa. Și pe dată se pomeniră mâncând frăţește din roto-
coalele de orez fiert și înflorit. Amândoi culegeau când 
și când firimiturile căzute, îngrijoraţi să nu risipească 
minunea de hrană.

Răsplătit, călătorul se ridică, ieșind să cerceteze 
preajma, nu înainte să-i arate celuilalt prin semne gândul 
său.
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Camaradul rănit aprobă din cap, plecând adânc 
fruntea și surâzând încrezător.

Cinstitul venetic dădu roată locului, descriind un 
ocoliș lărgit după forma cochiliei melcului. Se depărtase 
binișor, mulţumit de siguranţa aflată.

Când se-ntoarse la colibă, soarele era sus, iar luptă-
torul... nicăieri. Pe locul unde dormise trona pe-o frunză 
de brusture un alt bulgăre de orez și… broșa albastră ce-o 
avusese prinsă pe bentiţa răscroielii veșmântului.

Puse în sânul cămășii bulzul de orez și porni cu giuva-
ierul în căușul mâinii stângi, cercetându-l.

Se-ndrepta înspre locul de unde venise, urcând pe 
nesimţite spre creastă, cu mirosul sărat de ape în nări și 
auzind larmă, chemări de păsări în zbor.

Și-n vreme ce înainta, tras parcă de o magie, fu stră-
fulgerat de gândul că temerarul băietan întâlnit la ceas de 
popas s-ar fi putut să fie chiar… fată! Altfel, cum s-ar fi 
potrivit să poarte o atare podoabă ca cea lăsată lui?!

Zvonul dinspre apă îi iuţea pașii, deși darul primit îi 
stârnea dorinţa să-l mai vadă o dată pe...

Atent doar la broșă, nu auzea și nu simţea nimic, 
urmând ascultător firul potecii care-l ducea spre malul 
stâncos de la apa cea mare.

Călca zorit de un nu-știu-ce, când o ploaie de săgeţi 
îl prigoni, una dintre ele trecându-i aproape de umărul 
stâng.
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Sperietura îl făcu să se clatine înainte, înapoi și să 
alunece de pe înălţimea malului înspre ţărm cu nedorită 
repeziciune.

Nici prin gând nu-i trecea cum ar putea să rămână 
în viaţă, când din valurile mării reapăru Mieriul, care-l 
prinse în zbor.

Aflat pe spatele acestuia, Povestitorul auzi cu gândul 
vocea care-l întreba cum i-a plăcut în Ţara dimineţilor 
de safir…

Răspunsul copilului fu un surâs larg. Nu numai 
pământ nou întâlnise, dar și un prieten de-o… clipă.

Apoi, în ureche îi răsună același glas sfătos ce-l 
lămurea că într-adins fusese purtat într-acolo, să-l oblo-
jească pe viteazul rănit.

Ce urmă îl ului și nu prea, căci îi adeveri bănuiala. 
Flăcăiandrul era, de fapt, fiica cea mică a stăpânului 
meleagurilor atacate de hoarde cotropitoare de dincolo 
de munţi, aflate în căutare de pradă ușoară…

Copleșit de ce trăise, dar și tulburat de vânt, Poves-
titorul adoarme adânc… Din somnul împovărător se 
trezește aruncat parcă în gol…

Înspăimântat, deschide ochii și se vede în satul bunicii, 
pe malul râului de unde pornise-n aventură.

Se făcuse aproape seară. Uită pe loc de bucuria întoar-
cerii. Se întristă, căci un gând îl bântuia…
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Aflase pe neașteptate ceva frumos… dar pe care-l 
pierduse pe vecie!

Ud și zgribulit de răcoarea serii luă drumul spre casă. 
Dădu întâi înconjur, să vadă ce și cum va găsi după ce 
lipsise, nici el nu știa bine cât...

Câinele, care înălţase zvon de recunoaștere, o scoase 
pe bunică în pragul ușii.

— A, da știu cât îmi ești de viteaz, călătorule! Plecat 
de cu zori, cred că-i fi grozav de hămesit! Ia intră, intră, 
că taman răsturnat-am o mămăligă!

Recunoscător de primire, nepotul își plecă fruntea 
grăind subţirel, smerit: 

— Bine te-am găsit! Săru’mâna! Și dădu chiar să-i 
apuce mâna bătrânei. Dar ea nu se lăsă. Era bucuroasă 
că i se înturnase odorul cu bine. Toată ziua avusese un 
ghimpe de neliniște în inimă. Era venit! La ce bun să-l 
certe?! O face-o la timpul potrivit! Acum să-l îmbie cu 
demâncarea.

— Bine, bine! Hai de te spală pe mâini! îi dădu ea 
îndemn. 

Și se puseră pe câte un scăunel cu trei picioare la 
măsuţa scundă, rotundă pe care se odihnea a răcorire o 
mămăligă aurie și stârnitor de aromitoare. 

Așezaţi, Buna și nepotul fac, din felii de mămă-
ligă tăiate cu aţa, cocoloașe mari pe care le răcoresc în 
căușurile mâinilor, tăvălindu-le prin fărâmele de brânză 
dintr-o strachină ce tocmai asta aștepta.
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Sătul și încălzit, copleșit de bunătatea bunicii care 
nu-l ceartă, începe rostirea-ntâmplării trăite…

Bătrâna, curăţând tuciul cu o lingură, aude printre 
râcâituri frânturi din spusele copilului: aruncatul în unda 
râului… balaurul albăstriu… Regatul siniliu… ploaia 
săgeţilor… adăpostul… luptătorul… ochi pieziși… broșa ca 
un balaur…

Știindu-i darul născocitor, bătrâna îl mustră-n gând 
că prea i se fac poive ca lui Motocel, adică ce spune e doar 
un vis făcut basm… Și ce e povestea dacă nu o minciună?!

Luând tăcerea Bunei drept mirare, băiatul se trântește 
pe pat, adormind.

Cuprinsă de amintirea temerilor de peste zi, bunica se 
duce spre icoană, face rugăciunea și, luând frunzuliţe din 
salcia pusă acolo, le presară pe căpătâiul nepotului, să-i fie 
somnul bun, odihnitor și izbăvitor de-așa… meteahnă.

Aplecată către el, zărește în căușul mâinii stângi a 
ostenitului o prea frumoasă broșă întruchipând un balaur 
albastru…
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Troiţa  
neamului

A N G E L A  D I N A

Al Frusânei era grozav de credincios! De mititel 
căsca ochii și gura când era dus la biserică. Să fi 

fost frig ori cald, la fiece slujbă, stătea-n partea dreaptă a 
naosului, la un loc cu toţi bărbaţii, să ţină isonul mai cu 
tărie alături de dascăl, după cum se cerea.

La-nceput, după închinăciuni, ţintea iconostasul, de 
parcă sfinţii i-ar fi zis povești de pe vremea lor... Copilul 
sorbea semnele ce-i veneau dinspre icoane și i le tălmăcea 
muicăi ălei mari în felul său, de minuna bătrâna cu gândul 
și simţirea lui creștinească, nu altceva!

Serile nu se-aburca în pat fără să șoptească tărăgănat, 
ca pe-o cântare, Tatăl nostru, de-ncălzea sufletele alor săi, 
care adormeau împăcaţi în liniște.

Ticu al Frusânei mai avea o chemare. O știau toţi 
vecinii din Poiana Mare. Strângea pietre, dar nu oricare, 
nu la-ntâmplare, nu! Pe alese!
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Își rostuise sub icoană un lădoi și-acolo și le așeza 
după gândul său, încrezător că nimeni nu le va tulbura 
sau le va-mpuţina, fiind păzite de Sfânta.

Încolo, era copil ca toţi copiii, când mai cuminte, 
când mai nărăvaș, dar nu sărea calul, Doamne feri! Nici 
mumă-sa, nici a bătrână nu fuseseră cumva supărate de 
vreo nefăcută, căci privirea și vocea se uneau spre iertare 
și le fermecau, de uitau necazul...

De cum venea primăvara și se zvânta locul, Ticu, 
întors de la școală, își scotea pietricele-n prispă și migălea 
ceasuri întregi la câte-o formă! Nu-i trebuia nimicuţa! 
Apă, nu! Pită, nu!

Când lumina Cerului se-mpuţina, Ticu-și deschidea 
maculatorul dăruit de Doamna și desena formele rostuite 
mai-nainte din pietricele. Aici adăpostea și copiile schi-
ţelor făcute în clasă, la orele pentru desen, caietul cel bun 
fiind păstrat de Doamna-n fiecare an, pentru când îi 
călca vreo Inspecţie...

Muma-l îngăduia, dar se mira în sine de așa podoabă 
de ţânc! Ascultător acasă, bun la carte, bisericos nevoie 
mare, o icoană de băiat!

Și, chiar de se purta bine-binuţ, tot îi părea pentru 
dânsul rău, că n-aleargă cu cei de-o seamă, că-i prea 
tăcut, de nici glasul nu i l-auzeau pe cât ar fi vrut.
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Se minuna cum de-o răbda pe fetiţa Scripcarului din 
capul satului, pe Linuţa cea tuciurie. Aceasta, trecând pe 
linie, îl văzuse robotind pe prispă, se strecurase în ogradă, 
curioasă de ce face băiatul acolo, rămând alături...

O văzuse, n-o văzuse de la-nceput?! Nu se știe! Dar 
n-o alungase!

Apărea zilnic și-l păzea cu ochii ei ca murele pe 
dânsul și lucrările sale... Se holba mai abitir când Ticu 
muta formele de piatră pe filele caietului. Atunci ofta 
ușurată, înţelegând că lua sfârșit osteneala băiatului...

Părăsea locul tot în tăcere de nălucă, singura fiinţă 
lăsată de Ticu să ia parte la... cazna lui.

Să fi fost bine dată pe brazdă primăvara, când fata 
Scripcarului apăru lângă băiat c-un mănunchi de ghiocei 
de pădure.

O zărise cu coada ochilor, dar n-o luase-n seamă, 
trudind la alt contur din pietricele. 

După un timp, își ridică privirea și o cercetă amănunţit, 
stârnit de mireasma florilor. Ba, mai mult, rosti:

— Da’ cum îţi zice?! Și a cui ești? Stai pe-aproape?
Băgată-n seamă, fetica se fâstâci la-nceput, bâlbâin-

du-se:
— Io, io, io… și, gata să se-nece, tăcu spăimoasă de 

atenţia băiatului.
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— Ușurel, ușurel! Să-ţi zic de mine! o-ncurajă vorbind 
el întâi. Mi-s Ticu al Frusânei, c-așa mă strigă toţi de 
când tătuţu a murit într-o iarnă la pădure, dus după 
lemne, de l-au mursucat lupii... Merg la școala mare pe-a 
cincea și-mi place grozav să joc pietrele!

Încurajată, copila-și dădu drumul:
— Mie-mi zice Linuţa! Măicuţă n-am, c-a murit când 

m-a făcut! Am tată! Lui Scripcarul îi spune! Avem căsuţa 
noastră în capul satului, să știi! Dar nu-i rău că-s ţigancă? 
încheie cu voce cam stinsă și chip îngrijorat copila.

— Nu! Defel! Îmi pari cuminte și de-aia te-am lăsat 
aici! îi răspunse tărăgănat băiatul, pesemne ca să fie bine 
înţeles, iar fetiţa să-l ţină minte. Apoi se-ntoarse la truda 
lui.

Și-n seara ceea, Linuţa plecase pâș-pâș, ca să nu-l 
supere, lăsând în urmă pentru Ticu amintirea miresmei 
de flori cu nume de Linuţa.

Veni și vara. Ticu folosea din plin zilele de vacanţă. 
Tot la munca lui, tot cu pietrele-i preţioase, tot cu Linuţa 
holbată și din ce în ce mai uimită de frumuseţile-nșirate.

— Fată, ce zici tu de copila lăutarului?! Nu lipsește o 
zi de la datorie! se miră către fiică-sa muma a bătrână.

— Ba, mai mult! Aduce și de mâncare! Numai lipie de 
la oraș... Că-ntr-o zi, le-am dat eu oţârâșică de brânză... 
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Că mănâncă amândoi... Iar Ticu umple ulciorul cu apă 
taman de la izvor... povestește Frusâna.

— Păi, dar! Că apa din fântâna de-aci nu-i bună? se 
răscoli a bătrână cu colţul din dreapta gurii săltat, semn 
că i-ar fi venit să râdă...

— Da’ am uitat să-ţi spui! Alaltăieri, fata mi-a întins 
într-o batistă albă ca zada niște zahăr candel! Cică să-i 
dau lui dimineaţa după ce mănâncă doară o bucăţică... 
Ajută când obosește... Ei, ei?! De mică i se-ndemană 
să-ţi prindă inima! se olicăi cam nemulţumită femeia.

— Iart-o fată, că-i orfană de mamă! Și-i crescută 
de-un tată mereu plecat... Cine s-o ţie din scurt?! se 
milogi bătrâna mieroasă.

— Da’ ce? S-o deprind eu?! se răsculă Frusâna cu 
gând să n-o mai lase-n ogradă pe fetiţă.

— Hai de îngăduie-o! rosti muma a bătrână. Îi e bine 
cu ea copilului. Se-ndeamnă la vorbă amândoi! I-am 
auzit și râzând! Ia, numai să-i asculţi ce vorbesc! El 
meșterește și-o lămurește ce și cum, iar ea se minunează 
și bate voioasă din palme.

— Da’ nu ţi-am zis, c-am uitat! se răţoi Frusâna. Am 
auzit-o băgându-se în seamă! Îi arăta cu degetele un’ să 
mai pună o piatră!

— Și el? se minună bătrâna.
— Păi, întâi s-a socotit, a făcut schimbarea o dată, 

apoi ca la-nceput și, până la urmă, a făcut cum îi zisese 
fetișoara.
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Venise Răpciune. Vremea de-nvăţătură se apropia și, 
după cum era socoata, elevii treceau pe la școală să-și 
ajute dascălii la văruit sălile, la curăţat podelele, geamu-
rile, la dresul rondurilor cu flori de suferinţele avute-n 
vară, într-un cuvânt, să facă școala mai primitoare.

Ticu tocmai vopsise rafturile pe care doamnele 
puneau la vedere caietele copiilor, să fie de pildă tuturor, 
să vadă și inspectorii ce lucru bun se face-n locaș.

Când se uscase culoarea, le pusese la loc, dar, dintre 
toate, lipsea tocmai caietul său cu desene.

Trase o sperietură, întrebă pe unul, pe altul, dar nimeni 
nu putuse a-l ajuta. 

Atunci își luă inima-n dinţi și-și făcu drum către 
Cancelarie. Era liniște și ușa deschisă, iar Doamna răsfira 
zâmbind filele caietului său, mormăind cu drag Bun lucru, 
bun lucru, băiete!

Baiatul se retrase încetinel, înfericit de mulţumirea 
citită în ochii învăţătoarei.

Ticu plecase către casă pe drum ocolit. Și-ar fi dorit 
să-i dea de știre întâi Linuţei, să-i povestească ce i se-n-
tâmplase.

Mersese agale și, în amurg, ajunsese în capul satului, 
unde, la o aruncătură de băţ de ultima casă de român, 
se-arăta făloasă, văruită ca o mireasă, locuinţa Scripca-
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rului, înălţată pe un brâu din piatră de râu. Ograda era 
împrejmuită de-un gard cât statul de om, tot din pietre, 
date cu verde slab.

Parcă-i o floare-n ghiveci casa Linuţei! își spuse Ticu 
în gând, cu ochii și urechile cătând vreo mișcare. Dar, 
nimic!

Și fiindcă foamea îi dădea semn că nu-l mai scutește, 
o apucă în pas iute către casă.

Muma a bătrână se-ntinsese pe prispă s-odihnească 
pân’ să vină băiatul, iar Frusâna sta ţeapănă ca un arac în 
vie, fremătând de-ngrijorare.

Când își zări odorul, scutură din cap și-o strigă pe 
mamă-sa:

— Mumă, mumă! Scoală! A venit copilul! Și e-ntreg!
Cât ai zice pește, câteșitrei se găseau în odăiţă, așezaţi 

pe scăunele scurte-n picioare în jurul unei măsuţe 
rotunde, prăvălind în străchinile cu fasole bătută colco-
vani de mălai.

— Ar fi fost mai la-ndemână mălaiul cald, ai? Că eu 
l-am scos de sub ţest pe la prânzișorul ăl mic și tu veniși 
abia-n amurg! se sfii Frusana.

— Da’ taci, fată! Bine că veni! Scoate din ăl beci o 
cănuţă cu vin să ciocnim de bucurie că-ncepe iar școala, 
mânca-l-ar muma de băiat cuminte și frumos!

Ca niciodată, Frusâna nu se lăsă pe tânjeală, ci dădu 
fuguţa și răsuci degrabă caneaua unui butoiaș de-o vadră, 
lăsând să picure o tămâioasă ca uleiul sfinţit.
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Fu primită cu râsete de cei doi și sorbiră pe-ndelete 
din vinul rece, tăinuind de una, de alta. Dar Ticu nu 
pomeni despre bucuria întâmplată la școală.

În seara aceea, își făcu rugăciunea târziu.
Mai-nainte se-ntrebă ce-o fi cu Linuţa, de n-apăruse 

defel?! Ce să fie cu ea? Și tot așa o ţinu, până fu gata 
s-adoarmă.

Abia în momentul acela se ridică, se duse la icoană 
și spuse Tatăl Nostru, rugându-se de sănătatea mumelor, 
dar și de-a Linuţei.

Ticu își pusese-n gând să unească desenele lăudate 
într-o formă. Nu se temea să le rostuiască, nu!

Realiză construcţia în mijlocul ogrăzii culcată, spre 
mirarea mumelor care nu pridideau cu închinatul, că 
vorbe nu puteau rosti, le pierise glasul văzând minunăţia.

Din clipa când isprăvi lucrarea, Ticu simţi o sfârșeală 
de la inimă, apoi sufletu-i păru că-i un porumb care bate 
din aripi a scăpare și se-ntrebă ce-o fi?!

Rămase de-și privi lucrătura născocită până spre 
asfinţit. Leșuiala i se dusese, dar zbuciumul se înteţise!

Nasturii cămășii dădeau să se desfacă și, deodată trun-
chiul parcă se sparse și inima îi sări din piept...

De teamă și neputere se prăvăli pe iarba curţii și nu 
mai știu de sine...
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Dimineaţa, când făcu ochi, muma a bătrână ieși pe 
bătătură, luând seama la cerul pe care soarele încerca să 
se aburce.

Mă, da-ncet se saltă! Doară veni toamna! Nu?! se gândi 
bătrâna, plecându-și privirea pe iarba ogrăzii tot verde, 
tot proaspătă... Zâmbi a râde, bucuroasă că n-a uitat-o 
Domnul pe pământ, că simte încă frumosul din preajmă, 
că...

Dar gândul i se frânse de uluire. Înlemni stană, neve-
nindu-i să-și creadă ochilor! Dinainte-i sta mândră, înăl-
ţată spre tării, minunea lui Ticu, copilul zăcând alături.

— Lili, Lili, se olicăi muma-bătrână. Doar în cărţile 
bisericești de poţi vedea lucruri ca...

Mirarea ei strigată se rostogoli în preajmă, dădu ocol 
casei, pătrunzând apoi prin ferestre și uși, de-o trezi pe 
fie-sa, venită în clipă.

Aceasta, plângând de fericire, îl apucă pe băiat 
de umeri și, privindu-l în ochi, îl întrebă ceva al cărui 
răspuns îl știa:

— Ce făcuși tu acia, puiul mamei?!
Buimac, Ticu păru a zice oarece, dar nu deslușit, că nu 

mai avea suflu de-mplinirea ce-i uimea vederea.
Muma-bătrână, ca o lunatică, înaintă doi pași. Mijind 

ochii, privi în sine, scorbelind ceva ce-i păruse doar vis. 
Spuse rar, lungind slovele:
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— Către zori, că nu se crăpase de ziuă, simţii o nădu-
șeală, ceva de speriat! Fereastra, parcă, pitrocea aerul 
intrat în odaie... Și-mi veni o sete de rece și proaspăt... Și 
trecui pragul... Și mi se păru...

— Ce?! o îndemnă fata privind necontenit către ce-i 
lua ochii și o ameţea.

— Parcă nepotu’ zăcea pe iarbă, doborât de oste-
neală... iar Linuţa mângâia palmele băiatului, cătând 
cu ochii când spre cer, când spre dânsul... Și, deodată, 
o lumină se porni din pieptul ei, îl îmbrăţișă pe băiat, 
înconjură pietrele puse, care nici una, nici două, se ridi-
cară și totul arăta cum e acum! Dau să vă strig... și mă 
trezesc în pat. Bag seamă că ce văzui în zori nu fu vis! zise 
ea privind minunea. 

Dinainte se-avânta spre cer o coloană din pietre, mai 
lungă decât un stat de om, dezvăluind icoana Mântuito-
rului răstignit pe cruce...

Ticu făurise sfânta întruchipare, de-ai fi zis că te 
pătrundea cu privirea blândă și milostivă...

Mama lui Ticu, plângând, nu putu decât să spună 
zâmbind către soarele ce se-nălţa:

— Asta-i Troiţa Neamului!
Înspre amiază, Ticu apucă drumul către marginea 

satului, să vadă casa ca un ghiveci, s-o vadă pe Linuţa și 
să recunoască în faţa ei toată mulţumirea ce-o are pentru 
ajutorul dat.
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Dar... geaba dădu el ocol, geaba de-ntrebă de casa 
Scripcarului, geaba de-și târî picioarele prin mărginimi 
cătându-l pe om și pe copila sa. Nimeni nu-l lămuri...

Se-ntoarse hăt-târziu în noapte cu o taină pe care n-o 
mărturisi: casa fetei dispăruse ca și când nici n-ar fi fost...

Doar Ticu părea să-și amintească de Linuţa.
Până și mumă-sa și bătrâna sfărâmaseră în uitare 

chipul fetiţei, de-și priveau odorul ca pe-un ciudat, nu 
altceva, când acesta vorbea despre dânsa...
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Cea mai ciudată 
șapcă

C R I S T I N A  C E N T E A

Nu-i așa că adorați sfârșiturile de semestru? Că 
sunteți încântați știind că se apropie vacanța și 

că vă puteți bucura, în sfârșit, de liniște?
Ei bine, eu le urăsc!
Sună ciudat, știu, mai ales că nu sunt eu elevul cel mai 

silitor de pe întreaga planetă. Dar tocmai asta e ideea. 
Urăsc sfârșitul fiecărui semestru pentru că atunci se 
încheie mediile.

Anul trecut a fost cum a fost. Eram în clasa a cincea, 
profesorii erau mai înțelegători cu noi, au zis că ne lasă 
să ne obișnuim cu gimnaziul. Dar anul ăsta, am reușit 
să rămân corigent în semestrul întâi la trei materii: la 
geografie, franceză și, bineînțeles, la matematică, spaima 
oricărui elev. 

În penultima săptămână de școală eram destul de 
disperat, îmi trebuia media 6 pe semestrul doi și, cu 
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notele pe care le aveam, lucrurile nu arătau prea grozav. 
În acea zi de marți îmi învățasem ceva la geografie, deși 
mi se părea că totul mi se învârte în cap, și mă hotă-
râsem să las franceza pentru săptămâna viitoare. Însă mă 
aștepta o surpriză, și nu una plăcută. 

Profesoara de franceză era foarte severă, motiv pentru 
care mai multora nu ne ieșea media. A intrat în clasă și 
ne-a spus, încruntată: 

— Azi îi ascult pe cei în situație de corigență. 
Am înghețat. Nu învățasem nimic, cum puteam scăpa? 

Trebuia să fac ceva, dacă luam încă o notă mică chiar că 
nu-mi mai scoteam media! Și repede, pentru că profa 
deja începuse să asculte un coleg, care nu se descurca prea 
bine. 

Așa că am ridicat mâna.
— Spune, Cosmin, știi tu răspunsul?
— Nu... adică da... dar altceva voiam să vă întreb. 

Doamna, mă lăsați la toaletă?
— Ai avut toată pauza la dispoziție, s-a încruntat ea.
— Vă rog, e o urgență!
— Bine, dar să te întorci repede, trebuie să te ascult!
Am ieșit în viteză în curte. Bineînțeles că n-aveam de 

gând să mă mai întorc! Planul era să mai apar la franceză 
abia săptămâna următoare, cu lecția învățată la perfecție, 
speram ca între timp să uite că fugisem așa. Acum, aveam 
nevoie de un loc unde să mă ascund până la pauză.
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În jurul meu era liniște, nimeni în curtea școlii, iar 
soarele care strălucea vesel îmi amintea de atât de aștep-
tata vacanță. Pentru o clipă, am uitat de toate grijile.

Și atunci l-am observat.
Era un puști blond, mai mic decât mine, cu fața acope-

rită de pistrui. Stătea pe o bancă și plângea în hohote.
Întotdeauna am fost curios din fire, iar acum chiar mă 

plictiseam, așa că m-am dus la el.
— Ce-ai pățit, mă?
A tresărit, nu cred că se aștepta să mai fie cineva în 

curtea școlii la ora aia. A ridicat capul și și-a șters ochii și 
nasul cu dosul palmei.

— Am... am salvat ieri un pui de câine, era așa, mic, 
mic, îl aruncase cineva la tomberon.

— Da, și?
— L-am dus la veterinar și mi-a dat să-i cumpăr niște 

medicamente. Dar am pierdut banii, și mama nu-mi mai 
dă alții, că nu mai are, și puiuțul o să moarăăă!

O ținea tot într-un bocet. Deși nu-mi plac plângă-
cioșii, povestea lui m-a impresionat. Dacă ar fi pierdut 
ceva al lui, era una. Dar el suferea pentru un biet animăluț 
nevinovat, abia născut.

— Auzi, tu în ce clasă ești?
— A cincea C, m-a privit el mirat.
— Cum te cheamă?
— Stănei Rareș.
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— Fii atent, Rareș! Dacă-ți dau 50 de lei, promiți că 
mi-i dai înapoi până la sfârșitul anului școlar? Îți ajung 
50?

M-a privit uimit, cu o față din ce în ce mai fericită. 
Când am terminat de vorbit, a sărit de pe bancă.

— Da, îmi ajung. Până vinerea viitoare ți-i dau înapoi, 
jur! Dacă nu mă crezi, poftim, ține asta! Ți-o fac cadou, 
mie nu-mi mai trebuie!

Și-a dat jos de pe cap șapca prăfuită, de un roșu deco-
lorat, și mi-a întins-o. De parcă pe jerpelitura aia aș fi 
putut lua 50 de lei!

— Ce să fac cu ea? Ține-ți-o!
— Nu, nu-nțelegi, șapca asta e magică, are...
— Prunariu Cosmin, ce faci? Vino imediat la oră! 

ne-a întrerupt o voce supărată.
Era profesoara de franceză. Mă văzuse pe geam și 

venise personal să mă culeagă din curtea școlii. Mi s-a 
strâns stomacul; nu numai că dădusem greș cu planul de 
a fugi de la oră, dar rămăsesem și fără banii de care aveam 
atâta nevoie. Ce să mai zic? Eram cel mai mare fraier!

— Mă scuzați, eram cu un băiat, l-am ajutat, are 
probleme...

— Lasă poveștile, hai repede la oră.
Mi-am pus pe cap șapca, singurul meu câștig din 

toată povestea aia, și am pornit spre intrarea în școală. 
Era destul de cald afară dar, datorită șepcii, o răcoare 
plăcută m-a învăluit. Din prima clipă mi-am dat seama 
că mă simțeam bine cu ea pe cap.
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Mergeam în continuare spre sala de clasă, cât de încet 
puteam. Cu fiecare pas făcut, speram să se întâmple un 
miracol. Să se răzgândească profa, sau să-și dea seama 
că e prea târziu și nu mai are timp să mă asculte până la 
pauză. Între timp, îmi tot storceam creierii să-mi amin-
tesc ce era cu verbele alea être și avoir, ni le predase, 
avusesem și test din ele, știam sigur că le citisem, dar 
acum era un gol în mintea mea.

Am intrat în clasă cu mutra unui condamnat la moarte. 
Profesoara se așezase deja la catedră și mă aștepta. Tabla 
era proaspăt ștearsă, iar după fețele colegilor care răspun-
seseră, puteam deduce că nu le mersese prea bine. Era 
clar că femeia nu era în toanele cele mai bune. 

— Poftim la tablă, m-a invitat, și vă garantez că nu mă 
privea deloc drăgăstos, eram sigur că o enervase tentativa 
mea de evadare. Ai avut de învățat cele două verbe...

— Da, le știu, doamna, am spus, cât de sigur pe mine 
am putut.

M-am întins după cutia de carton și am scos o cretă 
de acolo. Era o bucată întreagă, am rupt-o în două, am 
luat jumătatea mai lungă, apoi m-am prefăcut că mă 
răzgândesc și am schimbat bucățile între ele. Stăteam cu 
urechile ciulite, dar soneria continua să nu sune, parcă 
ora de franceză dura de un secol. Nimic nu mă mai putea 
salva.

— Hai, Cosmin, scrii odată, sau te trimit direct la loc?
— Nu, doamna, scriu! Cu ce să încep?
— Cu verbul être, cum ți-am mai spus.



90 CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA – BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
P O V E Ș T I  D E  N O A P T E  B U N Ă

Deci, asta era condamnarea mea la corigență. Nu 
eram sigur nici măcar cum se scrie verbul ăla. Am luat 
creta în mână și am închis ochii, prefăcându-mă că mă 
concentrez. Nemernica aia de sonerie se încăpățâna să 
tacă.

Însă atunci s-a întâmplat totul.
Cum ziceam, șapca primită de la puștiul ăla se simțea 

super, ca și cum îmi răcorea tot capul. Și, când am închis 
ochii, am simțit ceva... nu știu, parcă și gândurile mele 
s-ar fi liniștit, și am auzit un glas șoptindu-mi: je suis. Ba 
mai mult, în fața ochilor mi-au apărut chiar și cuvintele 
scrise, așa cum erau în caiet.

— Je... suis? am întrebat, neîncrezător în norocul de a 
ghici exact răspunsul corect.

— Deocamdată e bine, să vedem la celelalte persoane, 
a bombănit profa, care nu se aștepta să știu ceva.

Am scris cuvintele pe tablă, așteptând să mă corec-
teze. Însă nu era nimic greșit. Am închis din nou ochii și, 
nu știu nici eu de unde, mi-a apărut în față forma tu es.

Nu, ăsta nu mai putea fi numit noroc! Simțeam în 
jurul capului niște furnicături plăcute, ca și cum un fel de 
energie pornea din șapcă și intra în capul meu.

Puștiul îmi spusese că-i o șapcă magică, era oare posibil 
să fie una care să-ți șoptească răspunsurile la lecții? Dar, 
atunci, de ce mi-ar fi dat-o! Era nebunie curată!

Și, totuși, nu găseam altă explicație. Nu învățasem 
nimic, dar răspunsurile corecte săreau din gura mea ca 
floricelele de porumb dintr-o oală cu ulei încins. Mi se 
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părea că profa e de-a dreptul enervată, știam că nu mă 
poate suferi și cred că abia aștepta să mă lase corigent. 
Dar n-avea ce face, îi scrisesem corect verbele și acum 
îmi punea întrebări din alte lecții, predate în semestrul 
doi.

— Mda, ceva văd că ai învățat, a spus femeia, parcă 
neîncrezătoare. Și dă-ți jos șapca, nu sta așa în clasă, e 
lipsă de respect.

O încurcasem. Cum am rămas fără ea, toate răspun-
surile bune mi-au zburat din cap. Noroc că, de data asta, 
chiar că s-a terminat ora.

— Nu-nțeleg, dacă tot îți învățasei, de ce-ai ieșit din 
clasă? Uite, îți dau un 7, mai ai un 5, îți iese media 6. Vezi, 
dacă te străduiești puțin, poți! Păcat că ești așa leneș!

— Așa e, doamna profesoară! Mă scuzați! La anul o 
să învăț mai mult, promit!

N-am mai stat să-i ascult răspunsul. Am ieșit în fugă 
din clasă, în culmea fericirii.

Mai aveam un hop în ziua aia: ora de geografie. Deși 
încercasem să-mi învăț, nu eram tocmai sigur că o să-mi 
amintesc ceva. Acum, însă, aveam un secret. Dacă șapca 
mă ajutase așa bine la franceză, nu vedeam niciun motiv 
să nu funcționeze și la ora de geografie.

Aveam însă o problemă și mi-am dat seama de ea 
doar după ce a început ora. Doamna de geografie m-a 
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adus în prima bancă și m-a pus să scriu un test. Nu era 
o profesoară foarte severă și se vedea că își dorea să iau 
măcar un 6 (nota de care aveam nevoie), însă era foarte 
strictă cu ținuta. Imediat ce m-a văzut cu jerpelitura aia 
de șapcă pe cap, s-a încruntat.

— Cosmin, nu se stă așa la oră!
Am simțit un gol în stomac. Toate speranțele mele se 

duceau! Trebuia să gândesc repede, neapărat!
— Doamna profesoară, îmi cer scuze! Știți că eu nu 

fac așa ceva!
— Da, de asta mă și mir! Dă-o jos!
— Acuma sunt răcit, am stat în curent, cred, sau ceva 

de genu’, mă doare capul de mor! Vă rog, pot sta cu șapca, 
doar azi?

Profesoara s-a gândit o clipă, care mie mi s-a părut un 
secol, apoi a scuturat din cap.

— Bine, de data asta te las, dar să fie prima și ultima 
oară! Și să pui la spălat șapca aia când ajungi acasă, e 
jegoasă rău!

— Bine, mulțumesc!
Scăpasem! Am rămas cu șapca pe cap și, bineînțeles, 

răspunsurile au început să curgă. M-am gândit că profe-
soarei o să i se pară suspect că unul care tot anul n-a 
învățat nimic face o lucrare perfectă, așa că am greșit 
intenționat câteva întrebări sau le-am lăsat fără răspuns. 
Important era să-mi iasă media.
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Și mi-a ieșit. Profa mi-a corectat lucrarea pe loc și mi-a 
dat 8. Eram super bucuros, mai aveam doar matematica, 
unde trebuia să răspund joi, dar succesul era garantat. 
Făcusem afacerea vieții mele, nu-mi explicam nici acum 
de ce puștiul ăla îmi dăduse cadou așa o comoară.

Însă ar fi trebuit să știu că lucrurile bune nu durează.

În aceeași zi, când ieșeam de la ultima oră, l-am văzut 
pe Dudu în curtea școlii. Mai rău a fost că m-a văzut și 
el. A venit spre mine, hotărât, cu mâinile în buzunare.

Dudu era unul dintre bătăușii școlii, de fapt cel mai 
rău dintre ei. Tuturor le era frică de el. Eu îi eram prieten, 
oarecum, prieten e mult spus dar ne înțelegeam bine, de 
două ori chiulisem împreună cu el și gașca lui. Dar, de 
data asta, aveam o problemă.

— Mi-ai adus banii? m-a întrebat el, încruntat.
Știam eu că nu trebuie să împrumuți bani de la genul 

ăsta de oameni! Doar că îmi dorisem prea mult să văd 
un film, împreună cu colegii. Ei mereu merg la cinema la 
mall și eu niciodată nu-mi permit. După moartea mamei, 
tata și-a pierdut locul de muncă și stăm foarte prost cu 
banii. Am vrut ca, măcar o dată, să văd și eu un film 3D. 
Așa că m-am împrumutat de la Dudu, cu promisiunea 
că-i dau toată suma înapoi când primesc alocația.

Dar acum exista o mare problemă, cei 50 de lei se 
duseseră pentru salvarea cățelului și până săptămâna 
viitoare n-aveam cum să fac rost de alții.
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— Dudule, am avut o urgență! O să ți-i aduc până la 
sfârșitul săptămânii viitoare!

S-a uitat la mine așa de urât, că am simțit că mă trec 
fiorii.

— Îmi dai banii acum, auzi, imediat, că dacă nu, te bat 
în fiecare zi, până mi-i dai!

M-a împins și m-am lovit de zidul școlii. Mi-am 
julit cotul, dar eram atât de speriat, că nici n-am simțit 
durerea.

— Într-o săptămână, jur, am șoptit.
— Nu într-o săptămână! Acum!
Eram panicat. Pentru prima dată în viață, chiar nu 

știam cum o să scap din asta. Dudu era înalt și solid, nu 
mă puteam bate cu el. Ce era de făcut?

Deodată, ideea salvatoare mi-a trecut prin minte.
— Dudule! Stai așa, am găsit o soluție!
S-a oprit și m-a privit rânjind. Era mândru că tehni-

cile lui de intimidare dădeau rezultate.
— Fii atent aici! N-am deocamdată banii, cum ți-am 

spus! Dar am ceva și mai tare!
— Ce?
Îl făcusem curios, asta era clar.
— Tu ești corigent la mai multe, nu?
— Da, la română și la mate, au zis profele că nu mă 

trec. Dar ce legătură are asta?
— Are! Am primit azi o șapcă, e o șapcă magică, când 

o port la ore îmi dă toate răspunsurile corecte.
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S-a uitat la mine ca la un om nebun. Nu credea nimic 
din ce i-am spus.

— Pppfff, ți-a luat mult să inventezi asta? Chiar mă 
crezi ultimul prost?

— E adevărat, pe bune! Azi am luat un 7 la franceză 
și un 8 la geogra, poți întreba colegii. Mai am să-mi scot 
media la mate și pe urmă ți-o împrumut și ție! Merită 50 
de lei, nu?

Dar, văzându-l cum se încruntă, am adăugat:
— Și-o să-ți dau și banii, normal!
— Bine, dar îmi trebe șapca săptămâna asta!
Uitasem că cei de a opta termină orele cu o săptămână 

mai devreme! Pentru el, era ultima șansă să treacă.
Și-a întins brațele alea kilometrice și mi-a smuls 

șapca. Și-a pus-o pe cap și a scos din ghiozdan cartea de 
matematică.

— Ia uite, știu să rezolv problemele, a strigat el, uimit.
— Te rog, Dudule, joi îmi trebuie și mie șapca, mă 

ascultă la mate!
— S-o crezi tu! Asta-i șapca mea. Și aștept banii 

săptămâna viitoare. Hai, tai-o!
S-a făcut că mă lovește, de fapt cred că chiar ar fi vrut 

să mă lovească, dar am luat-o la fugă. Abia după ce am 
ajuns în capătul străzii m-am oprit să-mi trag sufletul 
și-am izbucnit în lacrimi. Pierdusem șapca, datoram în 
continuare banii și, cel mai grav, joi mă asculta la mate.
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Se dusese vestea în toată școala. Celebrul Dudu, pe 
care toată lumea deja îl vedea repetent, reușise să treacă la 
mate în ultima clipă. Ascultat, scos la tablă (să nu poată 
copia) știuse tot. Mai mult decât atât, se lăuda în gura 
mare că va trece și la română, că va lua zece. Cred că 
toți elevii sărbătoreau. Prea terorizase pe toată lumea, nu 
exista copil care să-l vrea în școală încă un an.

Îl priveam de la distanță, rânjea vesel, cu șapca aia 
lipită, parcă, de cap. Cine mă pusese să-i spun de ea? Ar 
fi trebuit să păstrez secretul, cu riscul de a lua bătaie. Așa, 
însă, rămâneam corigent și, dacă nu reușeam să pricep 
matematica aia până la vară, repetent.

Eram disperat. Nu puteam lăsa să se întâmple așa 
ceva. Marți după amiază și miercuri încercasem să învăț, 
dar parcă nu mă puteam concentra. Mă obseda gândul că 
pierdusem șapca și, odată cu ea, șansa de a lua notă mare. 
Curios că, în clasele primare, eram cel mai bun din clasă 
la mate, părinții îmi cumpărau Gazeta Matematică și 
îmi plăcea să rezolv probleme de acolo. Ai mei erau tare 
mândri. Însă, după moartea mamei, nu mă mai gândisem 
niciodată să-l fac mândru pe tata.

Acum era prima dată că-mi trecea asta prin minte. 
Cum o să se simtă când o să audă că fiu-său a rămas 
repetent din cauza matematicii? La gândul ăsta, m-am 
panicat.
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Era clar, trebuia să pun mâna pe șapca aia, prin orice 
mijloace. Joi, încă din prima pauză, m-am dus la clasa lui 
Dudu.

— Salut, i-am zâmbit prietenos.
— Ai venit să-mi aduci banii?
— Nu-i am azi, ți-i dau în câteva zile. Tu ce faci? Ai 

răspuns la română?
— Încă nu, am azi oră, de la unu.
— Eu am mate de la 12. Nu-mi împrumuți și mie 

șapca pentru o oră? Hai, că-ți dau 60 de lei în loc de 50 
săptămâna viitoare, jur!

— Vrăjeli! Nu-ți dau nimic! Descurcă-te, treaba ta!
Îmi venea să mor! Am mai făcut o ultimă încercare:
— Hai, mă, te rog eu frumos!
Parcă se mai înseninase la față. Pentru o secundă, mi 

s-a părut că-l convinsesem. Dar tocmai atunci a intrat un 
băiat de la ei din clasă, gâfâind.

— Dudule, m-am întâlnit cu profu’ de sport, a zis că 
ai lipsit de la o grămadă de ore și, dacă nu mergi să dai 
normele azi, nu-ți încheie media!

— La naiba! A câta oră avem sport?
— Următoarea!
— Bine, mă duc să văd ce clase mai au azi, să fac rost 

de-un trening.
A ieșit din clasă val-vârtej, lăsându-mă baltă. Eram 

terminat, ăsta fusese ultimul plan, mai bine zis ultima 
speranță. Am fugit la clasa a cincea C și l-am căutat pe 
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Rareș. Stătea în prima bancă, cu o carte în față, că tocmai 
se sunase.

— Hei, puștiule! Ce mai face cățelul?
— Bine, și-a revenit! Marțea viitoare îți aduc banii, da?
— Da, nu de asta am venit. Voiam să te întreb: unde ai 

găsit șapca aia? Nu mai poți să-mi faci rost de alta? Mi-a 
luat-o Dudu și îmi trebuie neapărat la ora de mate.

— Nu știu dacă mai există altele, și mie mi-a dat-o 
cineva. Alta nu mai am!

Era ceva în neregulă cu băiatul ăla. Era prea calm, nu 
părea să-l deranjeze deloc pierderea șepcii. Sau era nebun, 
sau mă mințise și mai avea și altele.

— Păi și nu vrei s-o luăm înapoi de la Dudu? Poate 
mai ai și tu nevoie!

M-a privit cu aceeași față calmă.
— Spune-i dirigintei că ți-a luat-o. Oricum, ți-am zis, 

mie nu-mi mai trebuie.
— Ești nebun? Nu trebuie să afle profii de ea! Și cum 

adică, nu-ți mai trebuie?
— Pot să învăț și singur!
Tocmai mă pregăteam să-i spun vreo două, când profe-

soara cu care aveau oră s-a apropiat de ușă. Am luat-o la 
fugă și am intrat în clasă deodată cu profesorul de istorie.

Eram negru de supărare. Zici că eram blestemat, 
orice-aș fi încercat, nu-mi ieșea. Derbedeul ăla de Dudu 
îmi distrugea viața.
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Încet, încet, în timp ce încercam să mă calmez și 
să-mi adun gândurile, o idee a început să mi se strecoare 
în minte. Era un lucru care cerea mult curaj. Ceva nebu-
nesc, chiar. Dar altă șansă n-aveam.

Până la sfârșitul orei, ajunsesem să tremur ca varga. 
Îmi era groază de ce aveam de gând să fac, dar îmi era și 
mai groază gândindu-mă că doar 60 de minute mă mai 
despărțeau de ora de matematică.

Așa că, în momentul în care s-a sunat, mi-am înșfăcat 
ghiozdanul și am ieșit în fugă.

Sala de sport era o clădire joasă, nou construită. 
Înăuntrul ei era un teren de sport și, mai în spate cum 
mergeai pe un hol, vestiarele. Am alergat cât mă țineau 
picioarele într-acolo. Auzisem că, fiind ultima oră pentru 
ei, profesorul fusese de acord să-i lase pe cei de-a opta 
să stea în sală, neechipați, și să-și repete pentru examen, 
în afară, bineînțeles, de Dudu, care avea de dat normele.

Am avut noroc. Nu era nimeni în vestiare, nici măcar 
profesorul. Pe de altă parte, nici Dudu nu apăruse încă, 
să-și lase lucrurile acolo. Trebuia să-l aștept afară, ascuns 
bine. 

Am pornit spre ușă dar, brusc, am încremenit. Dudu 
venea spre sala de sport, era la doar câțiva metri. Îl 
vedeam pe geam. Ducea în mână o plasă cu un trening 
împrumutat de prin altă clasă, de bunăvoie sau cu forța. 
Nu, nu puteam ieși acum, m-ar fi văzut și ar fi devenit 
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suspicios. Dacă voiam să mai trăiesc, să apuc și clasa a 
șaptea, nu trebuia să mă vadă. 

Mai aveam o singură cale de scăpare: vestiarul fetelor. 
Însă, chiar când deschideam cu grijă ușa, am văzut-o pe 
Anca, o fată dintr-a opta B, așa că a trebuit să reintru 
înapoi în vestiarul băieților.

Eram prins în capcană! Între timp, Dudu se apro-
piase, era la doar câțiva pași de intrare.

M-am uitat în jur, disperat. Ce puteam face? Lângă 
unul din pereți erau două dulapuri mari, metalice. 
Mergea să mă ascund acolo?

Am alergat la cel mai apropiat și am tras de ușă. Era 
încuiată!

Dudu a intrat în clădire, am auzit ușa de la intrare 
trântind-se. Acum era pe hol, în câteva secunde urma să 
intre în vestiarul băieților.

Nu mai aveam soluții, am tras încă o dată de ușă, 
sperând că e doar înțepenită, dar degeaba. Nu se clintea.

Se auzeau pași, din ce în ce mai aproape.
Mi-a mai trecut o idee prin creierul panicat. M-am 

dus la celălalt dulap și am tras de ușă. Am simțit-o cum 
cedează.

Dulapul era plin de mingi, plase și rachete de 
badminton și echipament sportiv. Era destul de puțin 
loc, dar n-aveam de ales.

Clanța s-a mișcat. Cineva o apăsase.
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Am sărit în dulap, m-am ghemuit acolo și am tras ușa 
după mine. Era sufocant, abia puteam respira. Îl auzeam 
pe Dudu mișcându-se, probabil se schimba. Inima îmi 
bubuia. Am crăpat ușa, doar puțin, un milimetru. Purta 
șapca pe cap în continuare, nici gând să renunțe la ea. Era 
aproape echipat, își sprijinise piciorul drept pe o băncuță 
și își încheia șiretul.

— Ești gata? s-a auzit vocea profului, de pe hol.
— Imediat, dom’ profesor! Ce norme tre’ sa dau?
— Toate! Vezi că în dulap e-un cronometru, ia-l, că 

nu știu unde l-am lăsat pe-al meu!
Am simțit ca și cum cineva mi-ar fi tras un pumn în 

stomac. O să mă găsească acolo, și cum o să-i pot da o 
explicație? Îl priveam prin crăpătură cum își lega șiretu-
rile la celălalt adidas. Apoi s-a ridicat, și-a întins leneș 
brațele în aer și și-a aranjat hainele deasupra ghiozda-
nului. Nu știu de la cine împrumutase treningul, dar era 
cu câteva numere mai mic.

Apoi, a făcut un pas spre dulapuri. Încă unul. Acum 
era aproape de tot. Ca și mine, a încercat întâi ușa celui-
lalt, care era mai la îndemână.

— Nu merge, dom’ profesor, e încuiat! Dom’ profeso-
ooor!

S-a lăsat un moment de liniște. Oare cât dura până 
să se prindă că mai e un dulap, în colț? Într-adevăr, în 
câteva secunde i-au căzut ochii pe el.

A mai făcut un pas. A întins mâna să-l deschidă.
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Gata! Ăsta era sfârșitul. Am închis ochii, pregătin-
du-mă să fiu descoperit.

— Stai așa, am auzit deodată vocea profesorului. Am 
găsit cronometrul meu. Și dă jos șapca aia!

— Nu mă-ncurcă deloc, pot da normele cu ea!
— Am zis s-o lași în vestiar!
Aproape că nu-mi venea să cred ce noroc aveam. 

Dudu s-a strâmbat, dar n-a avut ce face. Și-a băgat șapca 
în ghiozdan.

— Bine, dar vestiarul se-nchide, nu? Să nu-mi dispară 
lucrurile.

— Uite, ca să te liniștești, îl încui.
S-a auzit cheia în broască. Am sărit din dulap, sufocat. 

Deocamdată scăpasem, dar pentru cât timp?
Fără cea mai mică mustrare de conștiință, am luat 

șapca și mi-am băgat-o în ghiozdan. Până la urmă, era a 
mea. Dudu mi-o luase cu forța. Însă cum puteam scăpa 
din vestiar?

Acesta avea un geam destul de mic, dar, cu ceva difi-
cultate, mă puteam strecura pe acolo. Ideea era că, deși se 
sunase de intrare, în curtea școlii mai erau câțiva întâr-
ziați și riscam să fiu văzut. Era bine să mai aștept. Abia 
după vreo zece minute mi-am făcut curaj și am escaladat 
fereastra.
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M-am îndepărtat în fugă de sala de sport, apoi m-am 
oprit. Întârziasem destul de mult la ora de fizică și nu 
prea știam ce minciună să-i spun profei. Avea obiceiul 
să-i asculte pe cei care intrau după ea, iar mie abia îmi 
ieșise media. Așa că am căutat un loc mai ferit, în spatele 
școlii, și am așteptat pauza.

Și bine am făcut că am stat ascuns. Imediat ce am 
văzut grupul de elevi de-a opta ieșind din sala de sport, 
am știut că o să am probleme mari de tot. Dudu era 
furios, dădea din mâini, țipa, a început să alerge prin 
toată curtea întrebând de mine, fiindcă eu eram suspectul 
principal. Avea mulți prieteni, unii au fugit să mă caute 
prin școală, alții se învârteau pe la intrarea elevilor.

N-aveam cum să scap. Pentru o clipă, m-am gândit 
să-mi ascund șapca sub tricou, dar era clar că ar fi găsit-o.

Și, deodată, am găsit soluția salvatoare. Stăteam 
ascuns după colțul școlii, când am văzut-o la câțiva metri 
pe Adina, o colegă cu care mă înțelegeam super bine. 
Din fericire, era singură.

— Hei! Adinuța! am strigat-o.
— Ce faci, nebunule? Unde-ai fost la ora de fizică?
— O să-ți explic, dar n-am timp acum. Mă caută 

Dudu să mă bată. Trebuie să mă ajuți, te rog! Ia ghioz-
danul și mergi cu el în clasă, pune-l în banca mea! Vin și 
eu imediat.

— Dar de ce...
— N-am timp, o să-ți explic, jur! E foarte important. 

Hai, te rooog!
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I-am pus ghiozdanul aproape cu forța în mână și am 
fugit, să nu mă poată refuza. De la distanță am văzut-o 
cum l-a pus pe umăr și a intrat cu el în școală. Bineînțeles 
că pe ea n-a întrebat-o nimeni nimic.

M-am ascuns toată pauza. Dar la ora de mate nu 
puteam întârzia, că acolo trebuia să mă asculte. Am pândit 
un moment în care părea că nu mai e nimeni la intrarea 
în școală (tocmai se sunase) și am țâșnit pe coridor. Clasa 
noastră era la parter, așa că aveam doar câțiva metri până 
să fiu în siguranță. Eram sigur că vreun coleg îi va spune 
lui Dudu că am stat cu șapca la oră, dar important era 
să-mi iasă media, nu-mi păsa ce se întâmpla pe urmă.

— Hei, fraiere, unde te grăbești?
Era Dudu. Nu scăpasem de el. Mi-a prins brațul și 

am tresărit de durere.
— Unde-i șapca?
— Ce treabă am eu cu șapca ta?
— Tu aveai nevoie de ea, și mi-a dispărut din vestiar. 

Sigur mi-ai luat-o!
— N-o am, uite!
M-a percheziționat rapid, să se convingă că spuneam 

adevărul. Dar tot nu era mulțumit.
— Spune unde ai ascuns-o! Te bat până-mi spui!
Ca pentru a mă convinge că vorbea serios, mi-a tras 

un pumn în stomac cu toată puterea. M-am îndoit de 
durere.
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— Să-mi dai șapca înapoi! Acum îmi spui unde e, ai 
înțeles?

Am închis ochii, pregătit să mai încasez o lovitură.

— Ce se-ntâmplă aici?
Era doamna Ardelean, profa de mate.
— Nimic, doamna, ne jucam! a spus Dudu și a luat-o 

la fugă pe scări în sus, spre clasa lui.
— Și tu ce cauți pe hol după ce s-a sunat? În loc să-ți 

repeți, că doar știi că te-ascult!
— Da, doamna, să nu-mi dați greu, că na, prostul 

clasei...
Datorită șepcii, azi aveam să știu de zece, dar nu voiam 

să par prea sigur pe mine, să nu fie suspect. Însă profe-
soara s-a oprit în mijlocul coridorului și a spus ceva care 
m-a uimit:

— Cosmin, cum poți spune așa ceva? Că doar ești un 
băiat foarte inteligent!

— Păi cum, că sunt singurul corigent din clasă la mate!
— Aaa, da, că ești leneș. Dar ții minte anul trecut, când 

a venit domnul psiholog care v-a făcut niște teste? Ai fost 
singurul din clasă care a rezolvat labirintul.

— Ăla era un joc!
— Da, dar jocurile ne arată și ele cine suntem. Îți 

garantez eu, ai putea fi cel mai bun din clasă la matema-
tică dacă ai fi mai interesat!
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Nu credeam o iotă, dar era bine că asta era părerea ei, 
însemna că n-o să se mire prea tare când o să știu de zece. 
Între timp, ajunsesem în fața clasei și am intrat. Primul 
lucru când am ajuns în bancă a fost, bineînțeles, să-mi 
verific ghiozdanul. Era acolo, cu șapcă cu tot. Adina nu 
mă dezamăgise. Cu un oftat de ușurare, mi-am pus șapca 
pe cap.

Profa a făcut prezența, apoi m-a scos la tablă. Mi-a 
dat o problemă, cred că nu foarte grea, era din manual. 
Încerca să fie amabilă, să mă ajute. M-am prefăcut că mă 
gândesc puțin, să nu pară că mă descurc prea bine.

— Ca să rezolvăm orice problemă de algebră, de ce 
avem nevoie? m-a întrebat ea.

— Păi... de... de formulă!
— Corect! Înainte să începi rezolvarea, scrie toate 

formulele de care o să ai nevoie.
Cu șapca pe cap, era o joacă de copii. M-am prefăcut 

că mă chinui să mi le amintesc, totuși.
— Excelent! a zâmbit profa, și părea așa de bucuroasă, 

de parcă aș fi fost copilul ei. Vezi, ți-am spus eu că poți să 
faci orice, dacă îți pui mintea!

În momentul ăla am simțit că mi se face rușine. Profa 
de mate chiar credea că eu pot rezolva orice problemă. 
Așa cum crezuseră și ai mei, și fuseseră atât de mândri 
de mine!

În fond, ce e orice problemă de matematică decât 
un labirint? Un labirint din care trebuie să ieși folosind 
ceea ce știi, ca în jocul ăla pe care ni-l dăduse psihologul 
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anul trecut și care-mi plăcuse atât de mult. Aveam pe 
tablă formulele. Rezolvarea se făcea folosind una sau mai 
multe dintre ele. E ca și cum trebuie să deschizi un dulap, 
și ai pe masă un maldăr de chei. E ceva sigur, trebuie doar 
s-o găsești pe cea potrivită.

Doar fusesem cel mai bun din clasă la mate acum 3-4 
ani! Era imposibil să nu mă descurc. N-aveam nevoie să 
trișez.

Mi-am dat șapca jos. Cum spusese și Rareș, nu mai 
aveam nevoie de ea. Mă făcuse să înțeleg că toate răspun-
surile erau, de fapt, în creierul meu.

Pentru prima dată în ultimii doi ani, chiar mă 
chinuiam să înțeleg problema, să îmi dau seama care 
era mecanismul rezolvării ei. Nu e ușor, când ai luat o 
pauză așa de lungă. Dar m-am descurcat până la urmă, 
am luat 9.

Matematica fusese ultima oră. Am ieșit în grabă din 
curtea școlii și am pornit spre casă. Când m-am înde-
părtat cât de cât, am găsit un tomberon și-am aruncat 
șapca. Asta pentru că mi-am dat seama că erau prea 
mulți copii ca mine, care preferau să nu-și mai folosească 
creierul dacă aveau ocazia să trișeze.

Abia după ce am scăpat de șapcă mi-am încetinit 
mersul. În sfârșit, puteam respira ușurat. Eram fericit, 
trecusem în clasa a șaptea. Și eram sigur că la anul 
n-aveam să mai rămân corigent.
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Ținutul magic al 
jucăriilor 
C R I S T I N A  C E N T E A

Miruna și Răducu nu știau, dar în fiecare noapte 
figurina din vârful bradului prindea viață.

Era un Moș Crăciun vechi, de lemn, pictat în culori 
vesele, cu ditamai bujorii în obraji și cu un zâmbet larg. 
Fusese al mamei lor și, înainte de asta, al bunicii. La 
fiecare Crăciun, era atârnat la loc de cinste, în vârful 
bradului.

Însă moșul-figurină era nemulțumit. Stătea la vedere 
doar câteva zile pe an, în rest zăcea pe fundul unei cutii, 
îngrămădit, uitat de toți, îl loveau globurile în cap și-i 
intra beteala în gură și în nas. Își amintea, vag (doar 
trecuseră zeci de ani de atunci) că venise de pe un tărâm 
magic, unde Crăciunul durează tot anul. Acolo, de fapt, 
locuia Moș Crăciun, de acolo aducea jucăriile și dulciu-
rile. Ar fi dat orice să se poată întoarce în acel loc.
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Și, de astă dată, era hotărât să-și împlinească visul. 
Aștepta cu nerăbdare noaptea magică a Crăciunului, cu 
venirea Moșului.

Târziu, foarte târziu, când copiii dormeau duși, iar 
pe fereastră intra doar lumina blândă a lunii, zăpada a 
devenit, parcă, și mai strălucitoare. Perdeaua a început să 
fâlfâie ușor, instalația cu becuri colorate s-a stins brusc, 
iar camera a fost cuprinsă de o ceață groasă.

Inima de lemn a figurinei din brad a fost cuprinsă de 
bucurie. Știa că toate semnele astea anunțau sosirea lui 
Moș Crăciun. Într-adevăr, din ceață a început să apară 
o sanie de lemn, trasă de reni, care plutea ușor deasupra 
podelei.

— Moșule, ce mă bucur să te văd! a spus figurina. Aș 
vrea să mă duci înapoi în Ținutul Magic al Jucăriilor!

Moș Crăciun se apucase să aranjeze cadourile sub 
pom. S-a oprit și și-a așezat mai bine ochelarii pe nas.

— Știi bine că nu se poate, a răspuns el. Odată ce 
o jucărie e făcută cadou, rămâne pe Pământ, nu se mai 
poate întoarce.

— Da, dar aici sunt trist, nu mă bagă nimeni în seamă! 
Stau tot anul pe fundul unei cutii! Nu se bucură de mine 
niciun copil. Ajută-mă să mă întorc acasă, în Ținutul 
Jucăriilor, te rog!

Moș Crăciun nu era prea încântat, se simțea ca și cum 
și-ar fi luat înapoi cadoul făcut în urmă cu mulți ani. Era 
ceva care încălca regulile Crăciunului. Însă i se făcuse 
milă de biata figurină, așa că a spus:
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— Bine, de data asta fac o excepție!
Pe sania sa era un sac. Bineînțeles, și acesta era magic. 

Părea că nu conține decât o mână de dulciuri și jucării 
dar, după ce Moșul lăsa cadourile sub bradul unor copii, 
sacul se umplea la loc. De fapt, acel sac era un portal spre 
Ținutul Magic al Jucăriilor. Fără să mai stea prea mult 
pe gânduri, Moș Crăciun a luat figurina și a aruncat-o 
înăuntru.

Aceasta s-a trezit, deodată, în întuneric. Alunecarea 
spre fundul sacului dura prea mult. Nu mai era o simplă 
cădere, ci se simțea ca și cum s-ar fi dat pe tobogan, doar 
că nu vedea nimic.

Însă, după câteva secunde, a început să observe o 
lumină în fața lui. Era din ce în ce mai puternică, până 
a devenit orbitoare de-a dreptul. Moșul-figurină a mai 
alunecat puțin, apoi a căzut pe ceva pufos.

Amețit, s-a ridicat în picioare. „Covorul” pe care ateri-
zase părea să fie din vată de zahăr roz, bleu și albă. Ca să 
se convingă, a luat puțin pe deget și a gustat.

Era atât de frumos acest tărâm magic! Pe măsură ce 
se plimba, se simțea din ce în ce mai încântat. Trunchiu-
rile copacilor erau din ciocolată, iar coroanele, dintr-un 
jeleu verde. Printre munții de marțipan se vedeau lacuri 
colorate, din suc de portocale, zmeură sau kiwi. Pe unul 
din acești munți era o pârtie din înghețată de căpșuni, pe 
care mai mulți ursuleți gumați de toate culorile se jucau, 
alunecând în viteză până la poalele muntelui, apoi urcau 
din nou până în vârf.
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— Salut, a spus unul din ursuleți, lingând resturile de 
înghețată care i se lipiseră de corp, nu vrei să te joci cu 
noi?

— Caut alte jucării, asemănătoare mie!
— Păi, jucăriile sunt acolo, dincolo de dealul de 

budincă. Dar n-am văzut altele ca tine. Arăți așa de... 
vechi!

— Vrei să spui că nu se mai fac jucării de lemn?
— Nu, acum toate sunt de plastic!
Moșul-figurină era cam dezamăgit. Sperase să întâl-

nească alte jucării asemănătoare lui. A pornit la drum, 
totuși, urmând poteca făcută din alune învelite în glazură 
de ciocolată. 

Imediat ce a ocolit dealul de budincă, în fața ochilor 
i-a apărut un fel de parcare plină de mașinuțe, unele tele-
ghidate, altele nu. A rămas în mijlocul drumului, privin-
du-le, uimit dar și bucuros că, în sfârșit, reușise să întâl-
nească jucăriile.

Brusc, a auzit lângă el un claxon și scrâșnetul unor 
roți. A tresărit, speriat. O mașină de raliu a trecut în 
viteză chiar pe lângă el, atât de aproape încât i-a atins 
umărul. O alta, mai mare și mai greoaie, a încercat să-l 
ocolească, dar s-a răsturnat.

— Fii atent pe unde mergi, a strigat aceasta și a mai 
claxonat o dată, de supărare. Mă faci să pierd cursa!

— Cursa? Ce cursă?
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— Of, nimic nu știi! Noi suntem jucăriile care anul 
ăsta n-am mai ajuns să fim dăruite copiilor. Până la 
Crăciunul viitor, de plictiseală, facem curse!

— Nu-nțeleg! Nu e mai bine să stați aici și să vă 
distrați, decât s-ajungeți la niște copii care după câteva 
zile se satură de voi sau, mai rău, vă strică?

Între timp, mașina reușise să iasă din băltoaca de 
caramel în care se împotmolise, stropind-l pe moș din 
cap până-n picioare, și a plecat la drum, fără să-i mai 
răspundă. O cisternă, care se apropiase pentru a vedea ce 
se întâmplă, a mormăit, cu o voce răgușită:

— Vorbești prostii!
Nu erau prea prietenoase mașinuțele. Figurina cu chip 

de moș se simțea nelalocul ei acolo, așa că a pornit mai 
departe. A mers până a văzut un grup de păpuși. Erau 
așezate în jurul unei mese de jucărie, având fiecare în față 
câte o ceașcă de ceai, tot de jucărie. Aici îi plăcea, într-un 
fel era și el tot o păpușă, de lemn, ce-i drept, dar spera că 
se va înțelege mai bine cu ele decât cu mașinuțele.

Însă, ajungând mai aproape, a observat că toate aveau 
fețele triste.

— Bună, a spus el, pot sta cu voi?
— Uite, încă o jucărie fără stăpân, ca noi! Săracul de 

tine, ai ajuns aici, îmi pare așa de rău, a spus o păpușă.
— Nu, nu-i așa, eu am vrut să ajung aici! De ce sunteți 

așa triste?
— Noi suntem păpușile pe care nimeni nu le vrea.
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La aceste cuvinte, toate au izbucnit în plâns. Le 
curgeau lacrimile în ceștile de ceai.

— Stați așa, o să ajungeți sub brad la anul...
— La anul? Cine știe ce-o să mai fie la anul? a suspinat 

alta, care plânsese așa de mult încât în ceașcă avea jumă-
tate ceai, jumătate lacrimi.

Erau mult prea triste păpușile astea, nu putea sta cu 
ele un an întreg, să bea ceai și să se smiorcăie. Așa că a 
plecat mai departe.

Începuse să coboare o vale, când a văzut ceva care l-a 
înveselit. Da, se putea spune că, de data asta, își găsise 
locul.

Era un lac mare, verde, care sclipea vesel în bătaia 
soarelui. Iar pe malul lui erau adunate o mulțime de 
jucării. Piese de Lego și de puzzle, animale, mașini, un 
trenuleț, o baghetă de magician, un telefon de jucărie... 
ce mai, erau cu zecile. Partea frumoasă era că nu păreau 
noi, ca celelalte. Erau ca el, jucării folosite.

Își găsise, deci, niște tovarăși de joacă!
— Ce bine-mi pare că v-am întâlnit! i-a spus 

moșul-figurină unei rățuște de plastic.
— Și tu căutai Lacul Jucăriilor Pierdute? l-a întrebat 

aceasta.
— Nu neapărat, eu caut doar prieteni cu care să mă 

joc. Ce-i cu lacul ăsta?
— Nu știi? Aici vin jucăriile pe care copiii le-au 

pierdut. Dacă te uiți în apele lacului, îți vezi copilul și te 
poți întoarce la el.
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Spunând acestea, rățușca a privit în jos, spre oglinda 
lacului. Moșul de lemn nu vedea nimic, dar rața a măcăit 
fericită, apoi s-a aruncat în apă și a dispărut.

Același lucru se întâmpla cu toate obiectele din jur. 
Moșul era trist. Nu-și putea face prieteni nici aici, jucă-
riile erau în drumul lor spre casă.

A scuturat trist din cap și s-a așezat pe malul apei. 
Bătuse atâta drum azi și nu reușise să se împrietenească 
cu nimeni. Mai mult, toate jucăriile voiau să ajungă la 
copii, nu-și doreau să rămână în Ținutul Magic.

Privea în jos, amărât. Deodată, imaginea lui în apă 
a început să tremure, apoi a dispărut. În loc de asta, a 
văzut camera de unde fugise, cu copiii în jurul bradului, 
căutând ceva pe jos.

— Nu-l văd pe nicăieri, a oftat Răducu.
— Nu se poate, trebuie să-l găsim! N-avea unde să 

dispară!
O bănuială i-a trecut moșului prin minte. Dacă 

vorbeau de el? Dar nu, nu se putea, copiilor nu le păsa de 
el. Iar acum aveau lacrimi în ochi. Precis căutau o jucărie 
scumpă.

— Era preferatul meu, a suspinat Miruna.
— Stai liniștită, îl găsim noi! Era în vârful bradului, a 

căzut și s-a rostogolit undeva, sub un dulap sau fotoliu.
— Copii, veniți la masă? s-a auzit vocea mamei.
— Stai, să găsim întâi moșul!
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Era adevărat! Copiii îl iubeau, plângeau după el. Îi 
observaseră lipsa și-l căutau. Toate celelalte jucării avuse-
seră dreptate. Mai bine să fii o jucărie stricată decât una 
a nimănui.

Fără să mai stea pe gânduri, a sărit în apa lacului. S-a 
trezit în întuneric din nou, ca și la venire.

— Hei, l-am găsit, a auzit deodată vocea lui Răducu. 
Era aici, sub bibliotecă!

— Nici nu știam că țin așa mult la el, a spus Miruna. 
De-acum, o să stea la mine pe birou, tot anul. E așa 
drăguț!

Moșul de lemn a privit în jur, iar zâmbetul pictat pe 
fața lui era mai sincer ca niciodată. Era fericit, ajunsese 
acasă.
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Prințesa 
Curcubeu

E M A  P E T R E S C U

A fost odată ca niciodată, într-o împărăție înde-
părtată, o regină renumită pentru răutatea și 

invidia ei. Supușii au numit-o Regina Inimă de Piatră. 
Înaltă și slabă, era nici frumoasă, nici urâtă, avea ochii 
mici, de culoarea mierii, tenul alb-străveziu, nasul ascuțit, 
gura cu buze subțiri și dinți mici, înghesuiți. Se mări-
tase de copilă, la dorința părinților ei, cu un rege bun la 
suflet, dar sărac, din regatul vecin. Aceasta, de câte ori o 
privea, se întreba de ce i-a dat Dumnezeu o femeie atât 
de rea. Toate slujnicele din împărăție se fereau să-și arate 
frumusețea când știau că se întâlnesc cu regina. Celor pe 
care ea le găsea atrăgătoare le dădea cele mai grele munci 
și le ocăra într-una.

Regina Inimă de Piatră avea doi fii. Timpul s-a scurs 
cu repeziciune și a venit vremea ca fiul cel mare, Teodor, 
să se însoare. În împărăția vecină, familia regală avea fete 
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bune de măritat, așa încât acesta a pornit la drum în pețit. 
De cum a ajuns la palat, s-a îndrăgostit fulgerător de fiica 
mijlocie a vecinilor, de Prințesa Curcubeu și a cerut-o de 
soție imediat. Fata a acceptat cu permisiunea părinților 
săi, vrăjită de farmecul prințului. Familiile celor doi au 
organizat o nuntă mare ce anunța o căsătorie fericită.

Toate au fost bune până aici, însă de cum fata a ajuns 
la palatul prințului, mama sa, Regina Inimă de Piatră i-a 
pus gând rău, văzând-o cât era de frumoasă și îndrăgită 
de către cei din jur. Bolnavă de gelozie își spunea: „Ce să 
fac? Nu mă mai bagă nimeni în seamă! Nu mă mai iubește 
nimeni! Toată lumea o iubește pe ea! Nici fiul meu nu 
mai ascultă de mine, iar regele e impresionat de faptele 
ei bune pe care le face în fiecare zi pentru mulțime! Auzi, 
a ajuns să fie lăudată că dă haine și mâncare săracilor! 
Mâine, poimâine, mă voi trezi cu ei aici la palat, pe capul 
meu! Trebuie să fac ceva cu ea, să dispară de aici! Dar ce 
să fac? Fiul meu trebuie să rămână cu mine! E al meu! 
Eu l-am făcut!”.

Gândurile acestea o măcinau pe regină în fiecare zi. 
Cute adânci au început să apară pe chipul ei, urâțindu-l. 
Regele abia dacă o putea privi, iar slujitorii nu știau cum 
să facă să fugă din calea ei. Trăsnea și bufnea tot timpul. 
Prințul și prințesa își vedeau liniștiți de traiul lor fericit, 
neștiind ce punea la cale regina. Aceasta își aminti că 
în împărăție exista o vrăjitoare renumită pentru magiile 
sale. Plecă la drum imediat spre locuința ei. Aceasta era 
chiar la poartă când a apărut regina. Bătrâna vrăjitoare o 
întâmpină bucuroasă.
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— Bine ați venit, Regină! Cu ce vă pot ajuta?
— Bine te-am găsit! Am nevoie de tine ca să mă ajuți 

să scap de Prințesa Curcubeu. De când a venit la palat 
toată lumea o iubește pe ea, pe mine numai de frică mă 
ascultă lumea, nu mă mai iubește nimeni.

— Regină, Măria Ta sunteți stăpână la palat. Nu vă 
faceți griji! Nimeni nu vă poate lua puterea!

— Nu înțelegi? Vreau să dispară! Nu o mai suport! 
Nici fiul meu nu mai vine să mă vadă așa cum făcea 
înainte să se căsătorească cu ea. M-am hotărât, vreau să 
dispară!

— Bine, dar prințul o iubește…
— Mă voi ocupa personal să-i găsesc cea mai frumoasă 

fată din împărăție.
— Măria Ta, vă rog să vă mai gândiți… E vorba de 

soția fiului dvs…. Nu vă e milă de ei? De abia s-au căsă-
torit…

— N-am venit la tine ca să mă sfătuiesc, am venit să-ți 
spun ce vreau să faci! Ești în împărăția mea, dacă vrei să 
mai fii binevenită aici vei face o magie să dispară Prințesa 
Curcubeu. Vreau să o transformi într-o pasăre, s-o închid 
într-o colivie și să o trimit în piață, s-o cumpere cine-o 
vrea!

— Bine, Măria Ta, așa va fi!
Sub privirile reginei, vrăjitoarea prepară o licoare 

magică cu care stropi o pelerină superbă din catifea roșie. 
Acesta urma să fie cadoul pe care regina i-l oferea prin-
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țesei. În momentul în care aceasta ar fi îmbrăcat pelerina, 
pe loc s-ar fi transformat într-o pasăre.

Uimită de cruzimea reginei, vrăjitoarea adaugă la 
magia ei și o posibilitate de a se dezlega vraja. Dacă 
cineva ar fi eliberat pasărea din colivie, aceasta s-ar fi 
transformat pe loc în prințesă, fiind eliberată de vrajă. 
Și pentru a fi protejată de regină, vrăjitoarea adăugă la 
magia sa ca aceasta să nu o mai găsească niciodată, să se 
rătăcească în pădure dacă o va mai căuta.

Cu pelerina pe mână, Regina Inimă de Piatră s-a 
întors la palat. I-a dăruit cadoul Prințesei Curcubeu, 
asigurându-se că aceasta va proba pelerina numai în 
prezența ei, în dormitorul acesteia. Pe loc, prințesa s-a 
transformat într-o privighetoare închisă într-o colivie 
aurie. Decisă să scape repede de pasăre, Regina Inimă 
de Piatră și-a chemat slujnica de încredere și a trimis-o 
în piață cu privighetoarea ca să o vândă pe câțiva bănuți.

Întâmplarea a făcut ca prințul să treacă tocmai atunci 
prin piață să vadă ce fac supușii săi. Zărindu-l, privighe-
toarea a început să cânte cu toată puterea dragostei sale. 
Trilurile ei se auzeau de la depărtare. Prințul a rămas 
surprins, pasărea cânta melodia preferată a soției sale. 
Imediat a hotărât să cumpere privighetoarea. I-a dat 
câțiva galbeni slujnicei reginei și a intrat în posesia coli-
viei. Se gândea că îi va face o surpriză frumoasă iubitei 
sale dăruindu-i pasărea. Intrând în dormitorul imperial 
s-a gândit că privighetoarea ar cânta și mai frumos dacă 
ar fi liberă așa încât eliberă pasărea din colivie. Aceasta se 
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transformă pe loc în Prințesa Curcubeu, care se aruncă în 
brațele prințului povestindu-i întâmplarea sa de coșmar.

Tulburat, prințul și-a luat iubita de mână și împreună 
au mers la Regina Inimă de Piatră pentru a-i cere sfatul 
cu privire la cele întâmplate. Nu mică i-a fost mirarea 
reginei când i-a văzut. A încercat să-și ascundă furia, 
observând că Prințesa Curcubeu este întreagă și nevătă-
mată. I-a liniștit pe tinerii însurăței și a plecat degrabă la 
drum să o caute pe vrăjitoare, să-i ceară socoteală pentru 
vraja nereușită. Intrând în pădure a observat că nu mai 
recunoștea nici o cărare, oriunde se îndrepta, drumurile 
se închideau. Rătăcită și istovită de atâta căutare, Regina 
Inimă de Piatră a hotărât să rămână în pădure cu slugile 
sale, trăind în sărăcie până la moarte.
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Secretul 
Muntelui Sacru

E M A  P E T R E S C U

A fost odată ca niciodată un munte despre care se 
spunea că deține secretul iubirii veșnice. Regi și 

regine din vremuri demult apuse plăteau averi imense 
pentru a descoperi secretul muntelui, dar acesta nu se 
lăsa dezvăluit și toți cei care mergeau să-l descopere se 
întorceau cum au plecat, la fel de neștiutori și neputin-
cioși. Se zvonea că secretul se afla ascuns într-un coridor 
subteran, în Peștera de Gheață.

Lângă Muntele Sacru domnea Regele Nisar. El era 
îndrăgostit de Prințesa Ariela, însă aceasta nu-l băga în 
seamă.

Regele era furios că prințesa nu-l iubea, așa încât, 
știind legenda Muntelui Sacru, s-a hotărât să plece în 
căutarea secretului iubirii veșnice.

S-a pregătit îndelung pentru drum, alegându-și 
cei mai buni slujitori care să-l însoțească, merinde din 
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belșug și a pornit spre muntele cu pricina. O zi întreagă 
au căutat Peștera de Gheață. Aceasta era ascunsă de o 
perdea de brazi înalți, care o fereau de privirile pătrunză-
toare ale căutătorilor de comori, căci de pe vremea aceea 
oamenii căutau aur, argint, pietre prețioase și multe alte 
bogății asemănătoare.

La intrarea în peșteră era un bolovan uriaș. Cu greu 
oamenii regelui l-au dat la o parte. Când să pășească în 
peșteră, regele a auzit o voce înfricoșătoare:

— Ce cauți aici?
— Caut secretul iubirii veșnice. Sunt Regele Nisar. Tu 

cine ești?
— Sunt spiritul Muntelui Sacru! La ce îți folosește 

secretul meu?
— O iubesc pe prințesa Ariela, dar ea nu mă iubește. 

Spune-mi cum să fac să mă iubească? Îți dau o parte din 
averea mea dacă o faci să mă iubească!

— Ce să fac cu averea ta? Sunt un munte! Voi, oamenii 
credeți că puteți cumpăra totul cu bani! Cum să ai iubire 
dacă vrei să dai bani pentru ea?

— Bine, dacă n-ai ce să faci cu banii, spune-mi, ce 
să-ți dau?

— Uite, nu trebuie să-mi dai ceva, de acum încolo te 
rog să nu-mi mai tai copacii pentru lemne, să nu-mi mai 
scormonești peșterile în căutare de comori, să nu-mi mai 
ucizi vietățile pădurii, eu plâng de fiecare dată când este 
vânată o căprioară și când urșii rămân orfani de mamă.
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— Tu ești munte, ești puternic, cum de plângi? Cei 
puternici nu plâng niciodată! Nu au voie! Eu nu plâng!

— Tu ești puternic, zici! Dacă ești puternic și eu sunt 
slab, cum de eu dețin ceva ce tu dorești?

— Nu știu cum se întâmplă asta, chiar așa, cum de 
tu, un munte care plânge, deține secretul iubirii veșnice?

— Eu îți voi spune secretul doar dacă facem înțele-
gerea: nu-mi mai tai copacii, îmi lași în pace animalele 
pădurii și nu-mi mai scotocești peșterile.

Regele Nisar și-a făcut repede o socoteală în mintea 
sa: se va aproviziona cu lemne, vânat, metale și pietre 
prețioase de la vecinul său, Regele Vifor. Încântat de 
soluția găsită, i-a răspuns spiritului Muntelui Sacru:

— De acord! Hai acum, spune-mi secretul! Te ascult!
— Secretul este că poți avea iubire din partea fiecărei 

ființe pe care o întâlnești, fie că este om, animal, pasăre 
sau plantă.

— Nu mă așteptam la un asemenea răspuns! Râzi de 
mine! Eu o vreau pe Ariela! Înțelegerea a fost pentru ea! 
Dacă nu-mi poți da iubirea ei, pică înțelegerea!

— Dacă vei începe să vezi frumusețea din jur și să 
simți bucuria în inima ta, Ariela se va îndrăgosti de tine, 
ea nu poate iubi un om așa cum ești tu acum.

— Ce vrei să spui? Nu merit să fiu iubit?
— Privește-te puțin în oglindă! Ce vezi?
Ca prin minune, în fața regelui a apărut o oglindă 

imensă. Parcă pentru prima dată se vedea cu adevărat. 
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Observă în oglindă o față aspră, împietrită, deși era 
foarte tânăr, avea doar 23 de ani. Privirea pătrunzătoare 
și tăioasă ar fi înghețat orice dușman căruia i-ar fi trecut 
prin cap să-și măsoare forțele cu el. Dobora orice copac 
din câteva lovituri de topor, iar la vânătoare era primul 
întotdeauna. Ochii lui albaștri erau frumoși, dar reci! 
Nu-i plăcea ce vedea în oglindă! I-a răspuns cu greu 
muntelui:

— Ce să văd? Pe mine, un rege puternic, viteaz, aspru, 
care nu plânge și nu râde niciodată!

— Acum ai secretul iubirii veșnice, am încredere că 
vei ști ce să faci cu el! Întoarce-te la prințesa Ariela și 
nu uita de înțelegerea pe care am făcut-o, spuse Muntele 
Sacru.

Brusc, oglinda a dispărut la fel de misterios așa cum 
apăruse. Regele a înțeles că trebuie să-și ia rămas bun de 
la Muntele Sacru.

— Bine, plec acum. Rămâi cu bine!
Neîncrezător că a obținut ce-și dorea, regele a luat-o 

pe drumul de întoarcere, având de traversat pădurea de 
la poalele muntelui. Pășind printre brazi, i s-a părut că a 
auzit o voce subțire:

— Ajutor, ajutor, am rămas fără apă, mi-e sete!
Surprins, regele i-a întrebat pe slujitori dacă au auzit 

glasul acela care venea dinspre un brăduț mic și ars de 
soare.

— Da, am auzit, se aude ceva dinspre puietul de brad, 
spuse marele consilier. Vorbește bradul, Măria Ta!
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— Cum se poate una ca asta? Am înnebunit cu toții?
— Nu, Măria Ta, vorbește bradul!
Regele s-a apropiat cu uimire de brăduț. Acesta a 

început să se vaite din nou:
— Mi-e sete! Mi-e sete! Nu a mai plouat demult! 

Ajută-mă, adu-mi apă, mă sting de sete!
— N-am mai văzut un brad vorbitor! Bine, bine, îți 

voi da apă, zise regele.
Pe loc, porunci slugilor să ude brăduțul, folosind o 

parte din rezerva de apă pe care o avea pentru drum.
— Mulțumesc, rege bun și milos! Mi-am revenit, a 

spus brăduțul. Vino mai aproape de mine, vreau să-ți 
mulțumesc în felul meu!

Curios din fire, regele s-a apropiat de brăduț. Acesta 
i-a mângâiat obrajii cu crengile sale și l-a desfătat cu 
mirosul său. Bucuros de cum a fost tratat de brăduț, 
regele a pornit la drum cu forțe proaspete. Se gândea că 
trebuie să înceteze odată pentru totdeauna să mai taie 
brazi, căci iată, erau niște ființe vii!

Următorul popas l-a făcut într-o poiană însorită. Nici 
nu s-a așezat bine să se odihnească puțin și a apărut de 
nicăieri o căprioară speriată care striga de zor:

— Ajutați-mă, ajutați-mă, mi-am pierdut puiul, l-am 
pierdut pe Căprior!

Regele o privi mirat:
— Și tu vorbești! Aceasta este o zi pe care n-o voi 

uita niciodată, mai întâi am vorbit cu spiritul Muntelui 
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Sacru, apoi cu bradul și acum cu tine! Ce-ai pățit? Cum 
să te ajut?

— Trimite oamenii tăi să-l caute pe Căprior prin 
pădure, cred că s-a rătăcit, l-am lăsat puțin în poiană. 
Am lipsit doar câteva minute de lângă el, cât m-am dus 
să beau apă de la râu, nu putea să ajungă prea departe.

— Bine, să vedem ce putem face, a spus regele.
Degrabă, a dat ordin slugilor sale să scotocească 

împrejurimile în căutarea puiului de căprioară. L-au 
găsit în scurt timp prins în rămurelele unui tufiș, din care 
se chinuia cu disperare să iasă.

Căprioara i-a mulțumit cu ochii în lacrimi regelui la 
vederea lui Căprior, teafăr și nevătămat.

— Mulțumesc, ești un rege bun și blând, mi-ai salvat 
puiul!

Regele s-a bucurat auzind spusele căprioarei, simțind 
cum inima sa a început să se încălzească după asemenea 
faptă bună.

Se gândea oare cum a putut el să meargă la vânătoare 
până acum? Cu siguranță de aici înainte nu va mai lăsa 
pe nimeni să vâneze animalele pădurii!

Îngândurat, a pornit la drum spre casă, împreună cu 
alaiul său. Unul dintre consilieri l-a anunțat că trec pe 
lângă Peștera Aurie. Aceasta era una din peșterile pline 
de aur și argint. Regele a hotărât să facă un popas aici să 
viziteze peștera. Privirea i-a fost atrasă de cum a intrat, 
de peretele din dreapta, plin de pietre cu sclipiri de aur 
și argint. Văzând așa o bogăție, a luat sabia și a lovit cu 
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putere în peretele cu pricina. Pe loc, a auzit o voce îndu-
rerată:

— Ce faci? De ce mă lovești? Mă doare! Vrei să mă 
omori?

Regele a rămas încremenit de uimire. 
— Cine vorbește? Cine ești? a spus el.
— Sunt eu, Peștera Aurie. Dacă mă mai lovești, mă 

șubrezesc, mă doare, pot să mor din asta. Muntele Sacru 
simte și el loviturile tale.

— Am uitat de ce i-am promis Muntelui Sacru! De 
unde să știu că ești vie, Peșteră Aurie? Acum știu, nu te 
voi mai deranja. Iartă-mă!

— Te iert, rege, dacă spui că nu se va mai repeta!
— Da, da, promit să nu se mai repete!
Regele a pornit din nou la drum hotărât să nu se 

mai oprească deloc până acasă. Avusese destule peripeții 
pentru o singură călătorie. Cunoscuse un munte, un brad, 
o căprioară și o peșteră, toate vorbitoare și luase hotărârea 
să nu mai taie brazii, să nu mai vâneze animalele pădurii 
și să nu mai scormonească peșterile după comori! Ce zi! 
Și mai deținea și secretul Muntelui Sacru! Cum spusese 
oare acesta? Da, își amintea: „Poți avea iubire din partea 
fiecărei ființe pe care o întâlnești, fie că este om, animal, 
pasăre sau plantă.” Începuse să simtă iubirea aceasta.

Ajuns acasă la curtea regală, anunță o petrecere mare 
la care o invită și pe prințesa Ariela. Aceasta a avut o 
mare surpriză când l-a văzut pe Nisar. El se transfor-
mase din tânărul aspru și rece, într-un tânăr luminos, cu 
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ochii calzi și înțelegători. A întâmpinat-o însoțit de o 
căprioară și de puiul ei care erau și ei invitați de seamă. 
Inima Arielei a fremătat la vederea regelui. Pe loc, ea s-a 
îndrăgostit de Nisar.

Cei doi s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci 
bătrâneți, căci dețineau amândoi secretul Muntelui 
Sacru.
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Talismanul 
prințesei
E M A  P E T R E S C U

Într-o zi de primăvară, într-o împărăție mare, 
neasemuită pentru bogățiile sale, se năștea mezina 

familiei împărătești, o fetiță micuță, drăgălașă, grăsunică 
și veselă. Părinții au numit-o Rază de Soare. La petre-
cerea pe care au dat-o la nașterea ei au venit, după cum 
era obiceiul, trei ursitoare. Acestea erau tare curioase s-o 
vadă pe micuța prințesă, despre care deja se dusese vestea 
că încălzea inimile tuturor celor din jur cu veselia ei.

Împăratul și împărăteasa le așteptau și ei nerăbdători 
să vadă ce îi vor ursi mezinei lor.

Prima ursitoare îi ură Prințesei Rază de Soare o viață 
lungă, cu sănătate și tinerețe până la bătrânețe.

A doua ursitoare îi ură să aibă o familie fericită, cu doi 
copii, un băiat și o fată care să ducă mai departe căldura 
și candoarea prințesei.

A treia ursitoare a stat puțin pe gânduri și a spus:
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— Eu îți voi da un talisman, un medalion cu rubin, în 
caz de primejdie, care va funcționa ca un scut al tău; cel 
ce îl va atinge fără voia ta, va muri pe loc.

Apoi, cele trei ursitoare și-au luat la revedere de la cei 
de față și s-au făcut nevăzute.

Împăratul și împărăteasa, bucuroși de cele auzite, au 
continuat petrecerea până în zori.

Prințesa Rază de Soare creștea și se făcea cu fiecare zi 
tot mai frumoasă. Împlinise 18 ani. La curtea regală se 
dădeau petreceri în fiecare săptămână și acum avea voie 
și ea să participe alături de părinții săi.

În împărăția vecină, într-un castel retras, uitat de 
lume, era un căpcăun mare și hidos. Era tare trist că toată 
lumea îl ocolea, că era așa de urât și răutăcios că nimeni 
nu-l dorea în preajmă. Auzise de Prințesa Rază de Soare, 
de frumusețea și de bunătatea ei și ce s-a gândit: „dacă 
aș aduce-o la mine la palat, toată lumea ar veni după ea 
și m-ar plăcea lumea și pe mine, mai ales dacă ar fi soția 
mea, m-aș bucura și eu tot timpul lângă ea.”. N-a stat 
mult pe gânduri și a plecat la palatul vecin s-o ceară de 
soție pe Prințesa Rază de Soare.

A ajuns la poarta castelului și a anunțat gărzile că 
dorește să-l vadă pe împărat. Acesta l-a primit cu bună-
voință, fiind vorba de vecinul său.

— Bine ai venit, vecine! Ce te aduce pe la mine?
— Bine te-am găsit, Maiestate! Am zărit-o pe Prin-

țesa Rază de Soare și am venit să o cer în căsătorie de la 
Măria Ta! Va avea o viață îmbelșugată alături de mine, 
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am o avere uriașă și multe slugi, poate avea tot ce își 
dorește alături de mine.

— Vecine, eu sunt de acord cu cererea ta numai dacă 
fata mea te vrea, altfel nu, indiferent de averea ta.

— Bine, Măria Ta, nu mă supăr, să vedem ce spune 
prințesa.

Împăratul o chemă pe prințesă să i-l prezinte pe 
căpcăun.

De cum l-a văzut prințesa pe balaur, s-a schimbat la 
față, neștiind cum să facă să plece mai repede de acolo. 
Pentru prima dată în viața ei simțea ce înseamnă frica. 
De căsătorie nici vorbă. De abia i-a spus tatălui ei:

— Să nu îmi mai prezinți pe nimeni! Prințul meu va 
veni mai întâi la mine să-mi ceară mâna, apoi vom veni 
împreună la Măria Ta să vedem dacă încuviințezi căsă-
toria.

Împăratul a stat puțin pe gânduri înainte să-i răspundă. 
Pe vremurile acelea, un astfel de răspuns din partea unui 
copil era considerat o lipsă de respect pentru părinte, dar 
văzând-o pe prințesă atât de speriată, a încuviințat din 
cap că așa va face și i-a permis să plece din sala tronului. 
Apoi a întors privirea către căpcăun și i-a spus:

— Vecine, ai auzit răspunsul.
— Da, l-am auzit, Măria Ta. Sunt dezamăgit. Plec 

supărat de aici.
— Nu ai de ce. Caută o fată care să te placă. Ce să faci 

cu una care nu te iubește?
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— Plec, Maria Ta, plec la mine la palat.
Căpcăunul porni la drum. Cuvintele împăratului 

îi munceau mintea. Își spunea: „De ce trebuie să mă 
iubească ea, e de-ajuns să o iubesc eu, o să mă bucur când 
o văd și o să mă iubească și pe mine lumea lângă ea.”. 
Deodată îi încolți în minte o idee: o va răpi pe prințesă 
si o va duce la castelul său. O va convinge pe Prințesa 
Rază de Soare să-l iubească și apoi tatăl ei va fi de acord 
cu căsătoria.

Zis și făcut! Căpcăunul s-a întors din drum și a luat-o 
din nou spre palatul împăratului. S-a deghizat într-una 
din gărzile de la palat și a pândit până ce prințesa a ieșit 
la plimbare în curtea castelului. De obicei, aceasta era 
însoțită la plimbarea de după-amiază de una dintre sluj-
nice. Căpcăunul, ascuns într-un tufiș a așteptat până ce 
prințesa a ajuns în dreptul lui, după care a înșfăcat-o cu 
rapiditate, a înghesuit-o într-un sac pe șaua calului și pe 
aici ti-e drumul. Slujnica n-a apucat nici să clipească căci 
prințesa deja dispăruse.

Bucuros că i-a mers planul, căpcăunul o duse pe prin-
țesă la castelul său. Aceasta s-a rugat tot timpul de el să-i 
dea drumul, implorându-l:

— Dă-mi drumul, nu te vreau! N-o să te iubesc nicio-
dată! N-o să obții nimic așa, cu forța! N-o să te iubească 
nimeni dacă te porți așa! Părinții mei sunt îngrijorați! 
Lasă-mă să plec!

— Nu te mai zbate atât, o să obosești, stai liniștită, o 
să ai tot ce vrei de la mine! îi tot repeta căpcăunul.
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Prințesa Rază de Soare într-adevăr obosise de atâta 
zbatere. Și-a adus brusc aminte de talismanul pe care îl 
purta la gât încă de la naștere. Mama ei îi spusese despre 
puterea acestuia, ea însă nu-l verificase niciodată, știa 
că este fatal pentru cel care o supăra. Nu voia să moară 
nimeni.

— Căpcăunule, uite ce îți spun, dă-mi drumul și o 
să uit această întâmplare, vei rămâne în viață, deși m-ai 
speriat și m-ai umilit atât!

— Ce vorbești tu acolo, prințesă? Ai prins glas din 
nou? Doar nu crezi că te poți lupta cu mine!

— Te-am avertizat, dă-mi drumul și vei scăpa cu 
viață!

— Ei, asta e chiar culmea! Hai să te văd ce faci! zise 
căpcăunul.

Spunând aceste cuvinte, o eliberă într-un final pe 
prințesă din sac și se repezi la aceasta să o ia în brațe, 
pregătindu-se ca fata să-i opună rezistență. Prințesa însă 
nu a opus rezistență. L-a îmbrățișat pe căpcăun cu toată 
puterea sa, activând medalionul - talismanul cu rubin de 
la gât. Căpcăunul a murit pe loc, exact așa cum prevestise 
demult ursitoarea cea grijulie pentru destinul Prințesei 
Rază de Soare. Aceasta, ostenită după atâta efort, s-a 
uitat supărată la căpcăunul mort și i-a spus:

— La așa faptă și răsplată! Credeai că mă poți ține cu 
forța lângă tine? Ai ce meriți acum!

Din acea zi, Prințesa Rază de Soare nu s-a mai temut 
de nimic, știind că are mereu la gât talismanul cu rubin, 
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care i-a fost hărăzit de la naștere să-i fie pavăză. S-a 
întors degrabă la palat, unde părinții disperați o căutau 
jelind întruna. Le-a povestit acestora ce-a pătimit cu 
căpcăunul și au dat o petrecere mare în cinstea Prin-
țesei Rază de Soare. La petrecere, unul dintre invitații 
de seamă ai împăratului a venit însoțit de vărul său, un 
prinț tânăr și viteaz, dintr-o împărăție îndepărtată. De 
cum s-au văzut, Prințesa Rază de Soare și prințul cel 
străin s-au îndrăgostit. La scurt timp după această întâl-
nire, cei doi au hotărât să meargă la împărat să-i ceară 
să le fie încuviințată căsătoria. Împăratul a fost de acord 
și cei doi au făcut o nuntă mare, care a ținut trei zile și 
trei nopți, de s-a dus vestea în toată lumea despre cei 
doi îndrăgostiți. Au avut doi copii, un băiat și o fată și 
au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Talismanul nu a 
părăsit nicio clipă decolteul prințesei, aducându-i aminte 
în fiecare moment că odată, demult, s-a luptat cu frica și 
că a învins-o pentru totdeauna.
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Bătrânul 
librar şi cutia 
cu creioane 

colorate
LUIZA CAMELIA RĂDULESCU PINTILIE

În fiecare dimineaţă, o tânără mamă căuta pentru 
ea și fetiţa sa un loc în trenul care le ducea din 

sătucul lor într-un mare oraș, în care cea dintâi mergea 
la redacţia ziarului la care lucra, iar micuţa de nici trei 
anișori era dusă la grădiniţă.

Când aveau noroc, găseau un loc chiar la fereastră, 
micuţa fetiţă fiind fascinată de fiecare dată de ceea ce 
vedea până departe în zare: cerul albastru și soarele mare, 
strălucitor, copaci care parcă alergau odată cu trenul, case, 
flori, mașini, ape, câmpuri și păduri, păsări care zburau 
până aproape de geamul pe care privea. Nu de puţine 
ori, călători care ajunseseră să le cunoască și să le aștepte 
cu bucurie, le ofereau locul lor, încântaţi de fetiţa blondă 
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care zâmbea tuturor, dar și să reasculte poveștile pe care 
mama i le spunea de fiecare dată...

Se făcea atâta liniște în compartimentul de tren încât 
nu se mai auzea decât glasul domol al mamei, acoperit 
din când în când de cel al roţilor de tren... Și de atât 
de multe ori auzise fetiţa povestea Cenușăresei, pe cea 
a Albei ca Zăpada și a celor șapte pitici, ori povestea 
Caprei cu trei iezi și pe cea despe Punguţa cu doi bani 
și încă multe alte povești încât, de la primele cuvinte, își 
oprea, zâmbind, mama:

— Mami, povestea asta o știu. Și pe asta o știu, și pe 
asta ... Știu și despre Harap Alb și despre Prâslea cel 
Voinic și merele de aur ... Vreau o poveste pe care nu 
mi-ai mai spus-o niciodată...

Era o dimineaţă frumoasă de primăvară! Mama și 
fetiţa au găsit un loc lângă geamul prin care primele raze 
ale soarelui răspândeau lumină și căldură. Așa cum făcea 
în fiecare dimineaţă, mama a scos din ghiozdănelul micuţ 
al fetiţei o cărticică și o cutie cu creioane frumos colorate. 
O vreme, fetiţa s-a bucurat colorând rochia unei prinţese, 
coroniţa și pantofii roșii... Deodată se opri și, privindu-și 
cu duioșie mama, rosti rugător:

— Îmi spui, te rog, o poveste frumoasă ?!
Trenul abia pornise dintr-o gară și mai aveau de mers 

cel puţin o jumătate de oră. În compartimentul de tren 
care îi legăna ușor, mângâiaţi de razele soarelui, călătorii 
ascultau, în acea dimineaţă, în liniște, povestea creioa-
nelor colorate. Pe care mama o imagina chiar atunci, iar 
fetița o asculta fascinată.
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...Într-o vineri seara, vânzătorul unei micuţe librării 
din oraș trase cu grijă obloanele la ferestre și ușă , încuie, cu 
un scârţâit care se auzi până departe, un lacăt mare și greu, 
din fontă, apoi puse cheia în buzunarul hainei care îmbătrâ-
nise odată cu el. În mână purta o sacoșă mică, în care așezase 
cu bucurie o cutie cu creioane colorate, ca să o dăruiască a 
doua zi nepoţelului său care împlinea cinci ani. Își dorise de 
mult timp librarul să găsească o cutie mare, cu creioane de 
cele mai diverse culori, impresionat de lacrimile băieţelului 
care îi arăta mereu creionele rămase atât de mici, după ce 
fuseseră ascuţite de prea multe ori, încât abia le mai putea 
ţine între degeţelele lui și ele micuţe. Așa încât, atunci când a 
găsit la depozitul de la care aducea în librărie atâtea lucruri 
frumoase o cutie mare, metalică, în care se aflau cincizeci de 
creioane, câte două din fiecare culoare, librarul a fost mai 
fericit ca niciodată ! Ajuns acasă, bătrânul privi de multe ori 
cutia pe care abia aștepta să o dăruiască ! O desfăcu de câteva 
ori și privi îndelung fiecare creion: roșu, verde, albastru, 
galben, portocaliu, maro... Abia aștepta să se facă dimineaţă! 
Pe fereastra casei sale pline cu cărţi, privea cum răsare luna 
și adormi închipuindu-și bucuria cu care nepoţelul său va 
deschide cutia și va descoperi culorile pe care și le-a dorit atât 
de mult.

Așa că nu auzi nimic din cearta care începu să răzbătă 
din cutia așezată pe colţul biroului frumos sculptat din lemn 
de nuc...

— Sunt sigur că eu sunt creionul pe care îl va îndrăgi cel 
mai mult băieţelul care ne va primi mâine în dar, fiindcă 
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îi place atât de mult să deseneze copaci, iarbă și flori, spuse 
prima culoarea verde!

— Ba pe mine mă va iubi mai mult, răspunse albastrul. 
Nu uita că în fiecare dimineaţă se uită atent pe cer și urmă-
rește cu mâna cum trec norii încolo și încoace. Cu albastru 
deschis o să deseneze cerul senin, cu albastru închis o să facă 
norii care anunţă ploaia!

Pentru o vreme, nicio culoare nu se amestecă în cearta 
lor. Mândră de vârful său perfect ascuţit, culoarea portocaliu 
rupse, totuși, tăcerea:

— Pe mine mă va alege ca să deseneze un soare mare, 
cu multe raze ! Nu uită niciodată să așeze soarele în colţul 
fiecărui desen, fiindcă bunicul său i-a povestit că soarele 
luminează întreg pământul, făcând florile să înflorească 
și pomii să se umple de roade, iar oamenilor încălzindu-le 
inima și dându-le bucuria de a trăi!

— Vă certaţi degeabă; va alege roșu, spuse o altă culoare. 
Ca să deseneze inima pe care să i-o dăruiască mamei de ziua 
ei și florile din grădina bunicii. Apoi galbenul și violetul 
spuseră, aproape în cor, că ele vor fi primele alese fiindcă băie-
ţelului îi place să deseneze curcubeie care îmbrăţișează case și 
oameni.

— Faceţi liniște, spuse negrul, aflat undeva la marginea 
cutiei. O să mă aleagă pe mine. Fiindcă privește atât de 
mult, în fiecare zi, în ochii negri ai mamei sale, încât eu cred 
că aceasta e culoarea pe care o iubește cel mai mult ! Când e 
bucuros, când e trist, când își dorește ceva, când se trezește 
brusc din somn, speriat de vreun vis urât, privește atent în 
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ochii mamei! Le știe atât de bine culoarea încât, sunt sigur, 
adăugă creionul negru, că spre mine va privi imediat ce va 
deschide cutia! Rând pe rând intrară în discuţie culorile roz, 
gri, maro și alb, fiecare pretinzând că va fi cea mai iubită.

Iar cearta lor dură până aproape la răsăritul soarelui. 
Și-ar mai fi durat, poate, încă mult timp dacă un creion de 
scris, cu vârful tocit și corpul prelung și subţirel, aflat într-un 
vechi caiet în care bătrânul librar își nota în fiecare seară 
câteva gânduri, nu le-ar fi spus cu voce blândă:

— Nu vă mai certaţi! Fiecare dintre voi are dreptate și 
fiecare dintre voi greșește în același timp! Nu sunteţi niciuna 
nici mai frumoasă nici mai urâtă decât celelalte! Dar toate 
uitaţi același lucru: niciuna dintre voi nu ar fi existat dacă 
nu ar fi fost descoperită, acum multe secole în urmă, inima de 
cărbune pe care o ascundeţi în corpul vostru de lemn frumos 
colorat! Abia pe urmă au fost inventate vârfurile voastre pline 
de culoare, cu care pot fi desenate curcubeul și soarele, verdele 
frunzelor, roșul florilor sau negrul strălucitor al ochilor unei 
mame! Și să nu mai uitaţi încă un lucru: în lumea pe care 
o descoperă acum băieţelul la care veţi ajunge, toate culorile 
au locul lor: albastrul e pe cer și în valurile mării, firele de 
iarbă sunt verzi la fel ca frunzele arborilor, florile de cireș 
sunt albe, iar fulgii de zăpadă au aceeași culoare, inimile care 
bat în pieptul oamenilor sunt roșii, rândunicile au aripile 
negre și razele soarelui care nu lipsesc din niciun desen al 
băieţelului care va ajunge, poate, cândva, un mare pictor, 
sunt portocalii. Dacă nu mă credeţi, priviţi pe colţul de sus al 
ferestrei. Răsare chiar acum soarele acestei zile!
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Apoi, creionul pe care bătrânul îl cumpărase chiar în 
prima zi în care se angajase în librărie nu mai scoase nicio 
vorbă. Culorile tăcură și ele, iar în cutia de metal se stinse 
curând și ultima șoaptă...

 Peste puţine ore, librarul își începu ziua mângâind cu 
privirea fiecare creion colorat! Cât de mult își dorise să-i 
poată dărui nepoţelului la care ţinea nespus o cutie cu multe 
creioane colorate, cu care să poată desena lumea pe care o 
privea cu atâta uimire!
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Povestea bătrânei 
învăţătoare şi a 

Florii de Crăciun
L U I Z A  C A M E L I A  R Ă D U L E S C U 

P I N T I L I E

Ca la fiecare sfârșit de decembrie, bătrâna învăţă-
toare de la marginea unui frumos sătuc de munte 

aștepta seara în care să redeschidă cutia în care avea 
așezate, cu grijă, cele mai dragi decoraţiuni de Crăciun. 
Dintre ele, cea pe care o privea cel mai îndelung, zâmbind 
și lăcrimând, lăcrimând și iar zâmbind, era, în fiecare 
iarnă, un vechi glob muzical pe care îl primise în dar, 
cândva, de la bunica sa, prima învăţătoare din familie, 
de la care a moștenit nu numai harul de a povesti, ci și 
iubirea faţă de copii și dorinţa ca, într-o zi, să ajungă la 
rândul său o învăţătoare iubită. Iar visul i s-a împlinit...

Era, din nou, vremea să deschidă cutia în are strânsese 
atâtea amintiri... A ales cu grijă globul, a învârtit ușor-
ușor cheiţa și deodată cu fulgii de zăpadă ce au pornit să 



144 CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA – BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
P O V E Ș T I  D E  N O A P T E  B U N Ă

se învârtească înăuntru, ca niște albe aripi de fluturi, în 
ritmul unei muzici fermecătoare, a simţit că într-un fel se 
întoarce în timp. Și, deodată, a reauzit parcă și vocea atât 
de știută a bunicii sale, spunându-i povestea pe care nu 
o dată o spusese, la rândul său, multor generaţii de copii 
cărora le-a fost învăţătoare:

„Demult, tare demult, într-o căsuţă mică de la 
marginea unui orășel, trăiau, în liniște și în bucurie, 
alături de părinţii lor, doi copii ascultători: un băiat și 
o fată. Iubirea și grija unuia faţă de celălalt erau cele 
mai mari avuţii în căsuţa modestă, în fereastra căreia în 
fiecare seară se aprindea o lampă, la flacăra căreia mama 
citea povești, iar copiii, strânși lângă tatăl lor, ascultau 
nemișcaţi, cuceriţi de fiecare cuvânt. În serile lungi de 
iarnă, locul poveștilor era luat de cântecele de Crăciun, 
cântate cu voci domoale și însoţite de chiotele celor mici. 
Așa că nu a fost de mirare când, într-una dintre ierni, 
preotul bisericii din orășel i-a invitat pe toţi patru să se 
alăture corului ce urma să cânte, în Ajunul Crăciunului, 
pentru întreaga suflare a așezării. Zi după zi au mers 
cu toţii la repetiţii și nu s-au lăsat întristaţi nici măcar 
de durerea pe care au încercat-o atunci când băiatul cel 
mare al celei mai înstărite familii din orășel a zâmbit 
privind ghetuţele ponosite ale celor doi copii și hainele 
lor rămase mult prea mici. Învăţaseră de la părinţi că 
nu podoaba hainelor purtate e cea mai importantă, ci 
aceea a sufletului, așa că și-au stăpânit amărăciunea care 
pentru o clipă i-a întristat. Dar cu o săptămână înainte 
de serbarea pe care o așteptau cu atâta nerăbdare, ceva 
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avea să-i tulbure cu totul. Preotul a rugat pe fiecare copil 
să aducă de acasă cea mai frumoasă dintre florile pe care 
le are, astfel încât sfântul lăcaș să-i întâmpine pe toţi cei 
care vor veni la slujba de Ajun împodobit de sărbătoare. 
Întreaga seară au lăcrimat pe ascuns părinţii la gândul 
că sub gerul aspru al iernii nu mai rămăsese nicio floare 
din frumoasa lor grădiniţă. Au lăcrimat și mai mult 
când s-au gândit că, din prea puţinii bani avuţi, nu-și 
pot permite să cumpere flori din cele câteva florării ale 
orașului, iar atât de înţelegătorii lor copii nici nu îndrăz-
nesc să le ceară vreun bănuţ. Dar cum își iubeau nespus 
fiul și fiica și nu ar fi vrut pentru nimic în lume să-i vadă 
suferind, cei doi părinţi au hotărât să caute, în pădurea 
ce se întindea nu departe de casa lor, cele mai frumoase 
frunze rămase încă verzi sub ninsorile iernii. Nădăjduind 
că își vor găsi locul potrivit printre florile aduse de cei 
mai avuţi. Și, când încă nu se luminase de ziuă, urmând 
cărarea ce lucea sub gerul năprasnic, au căutat și iar au 
căutat în toate locurile știute. Și când aproape își pier-
duseră orice speranţă, au zărit lângă tulpina unui copac 
bătrân un mănunchi de frunze verzi, lucioase, în formă 
de inimă. Le-au rupt cu grijă, le-au ascuns sub haine ca 
să le ferească de vântul tăios ce se pornise din senin, le-au 
adus în casă și le-au împărţit în două bucheţele, câte unul 
pentru fiecare dintre copii. Când ceasul de lângă fereastră 
a bătut ora zece, s-au îndreptat, în tăcere, spre biserica în 
care se simţeau de fiecare dată atât de fericiţi. Au văzut, 
însă, chiar din ușă șirul lung al copiilor orașului, mândri 
care mai de care de frumuseţea și parfumul florilor pe 
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care le aduseseră. Erau acolo orhidee de toate culorile, 
trandafiri roșii parfumaţi, crizanteme și multe, multe alte 
flori, cum nu mai văzuseră niciodată! Și abia și-au mai 
putut stăpâni nu numai copiii, dar și părinţii, lacrimile 
când frunzele verzi, culese din pădure, au fost aproape 
aruncate în cel mai întunecat ungher de lângă altar...

Zile în șir au îndurat apoi cu toţii privirile răutăcioase 
ale celorlalţi copii și trufia multora că nimeni nu a putut 
aduce flori mai frumoase decât ale lor. Dar părinţii și-au 
îndemnat cei doi copii să nu se mâhnească în faţa răutăţii 
și să se bucure de glasurile lor, care răsună atât de cris-
talin și de laudele preotului că au învăţat atât de repede 
și de corect fiecare cântecel. După cină repetau apoi cu 
toţii toate frumoasele cântări acolo, în căsuţa lor, bucu-
rându-se și îmbrăţișându-se cu iubire. Când mai era o 
singură zi de repetiţie până în Ajunul Crăciunului, iubi-
toarea familie de la marginea orășelului a plecat ceva mai 
devreme ca de obicei de acasă, temându-se că drumu-
rile troienite peste noapte i-ar putea împiedica să ajungă 
la timp la ultima repetiţie din sfânta biserică. Aproape 
îngheţaţi, au deschis cu grijă ușă lăcașului, rânduindu-se 
cu grijă lângă soba înaltă, din care se auzea cum ard și 
scânteiază lemne uscate de brad. Deodată, toropită de 
căldură, fetiţa abia și-a mai putut striga uimirea când a 
văzut că aproape toate frunzele verzi ce fuseseră aruncate 
în întuneric din ziua în care le-au adus se transformaseră 
în frunze roșii-purpurii, închipuind flori mari, cu petale 
în formă de inimă.
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Și-a îmbrăţișat, cu bucurie, părinţii, apoi și-a luat 
fratele de mână și au privit nemișcaţi fiecare floare în 
parte până când biserica a început să se umple de lume.

Nici preotului așezării, nici copiilor care se întrecuseră 
în răutăţi atâtea zile, nici părinţilor care nu se obosiseră 
să-și îndemne fiii și fiicele să nu dispreţuiască frunzele 
aduse cu modestie de frăţiorii din casa de la marginea 
orășelului nu le-a venit să creadă ce minune se petrecuse 
în întunericul de lângă sfântul altar. Și cum n-au știut ce 
alt nume să dea florilor roșii cum nu mai văzuseră nicio-
dată, au hotărât că nu există alt nume mai potrivit decât 
„Floarea Crăciunului”.

Apoi au împodobit cu ele întreaga biserică în care s-a 
desfășurat, în seara următoare, cea mai frumoasă dintre 
serbări și s-au auzit răsunând cele mai înălţătoare dintre 
cântece. Povestea spune că de atunci această floare e cea 
aleasă drept podoabă a bisericilor și a caselor în timpul 
sărbătorilor de Crăciun”...

Fulgii unei prime ninsori căzute din senin spre sfâr-
șitul de decembrie s-au lovit, deodată, ca niște fluturi în 
zbor, de fereastra lângă care bătrâna învăţătoare ţinea 
ocrotitor în mâini, ca pe o comoară de preţ, globul rotund 
cu cheiţă...Și când în colţul de sus al ferestrei a văzut 
scânteind o micuţă stea albăstruie, distinsa învăţătoare 
a știut că primește astfel un semn de la bunica pe care o 
iubise atât de mult și de la care aflase povestea Florii de 
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Crăciun, pe care o spuse, de atâtea ori, elevilor săi pe care 
i-a iubit atât de mult. Apoi, întreaga noapte, o muzică 
fermecătoare a însoţit, în inima sa, căderea fulgilor de 
zăpadă... Lângă fereastră, Floarea Crăciunului devenise 
parcă și mai frumoasă decât o știa...
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Fetița și melcii
N I C O L E T A  C R I S T E A

A fost odată o fetiță cuminte, care-l aștepta pe 
iepuraș. Trecuse bine de prima ei vacanță și avea 

multe vise, dorințe și gânduri pentru cei apropiați.
Am să pun scrisoarea pentru Iepuraș în așa fel încât să 

o găsească când vine la mine să-mi lase cadoul. Sper că a 
citit-o. Ia să vedem ce am scris:

Dragă Iepurașule,

Te rog, să-mi aduci o bicicletă, dulciuri și sănătate 
pentru ai mei. Dacă nu poți să le aduci pe toate, să ști 
că nu mă supăr. Mai sunt zile peste an când dorințele 
mele pot deveni realitate. O să vorbesc cu Moș Nicolae 
sau cu Moș Crăciun să mi le aducă. 

Te iubesc, Diana! 
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Micuța se îmbracă frumos și pornește cu părinții și cu 
surioara mai mică spre biserică să ia lumina în noaptea de 
Paște. Locașul de cult nu era departe de casă, se mergea 
vreme de douăzeci de minute pe jos. Plouase toată ziua 
și era un pic rece! Vreme prielnică pentru viețuitoare să 
guste din umiditatea care le place atât de mult. Cu mic, 
cu mare, melci și melcișori ies la plimbare.

— Mami, uite! zise micuța și se apleacă spre un melc 
micuț care se chinuia să treacă strada. Grijulie, ajută 
melcul să ajungă pe iarbă.

Părinții o privesc și zâmbesc tacit de gestul copilei. Pe 
cer Luna se uită și ea. Printre nori, stelele o privesc și ele. 

— Am pus melcul departe de mașini! Oare de ce nu 
e și mama lui cu el? E mic și singur! zise ea gânditoare.

Fetița aleargă prin noaptea cu stele puține, dar e atentă 
să nu-i calce. Însă de data asta privirea îi este atrasă de 
un alt melc, care se chinuia să ajungă în iarbă. Să fii tot 
avut grijă de vreo cinci melci, pentru care i-a tremurat 
suflețelul.

— Dar tu ce faci, puiule, ajuți toți melcii? o întreabă 
mama ei. 

— Am grijă de ei să nu-i calce mașina! răspunde 
fetița.

— Melcilor le place umiditatea! Dacă nu plouă se 
ascund în pământ, acolo este multă umiditate, iar când 
plouă adăposturile lor se umplu de apă și ies la suprafață, 
îi explică mama copilei, care înțelege acum de ce sunt 
atâția melci pe stradă.
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— Și ei sunt suflete ca și noi, nu-i așa mami!? spuse 
micuța.

— Voi stați aici și noi ne ducem să luăm lumină, apoi 
mergem acasă. Să aveți grijă de melci! zise tatăl și pleacă 
spre biserică cu sora mai mică.

După ce au luat lumina sfântă, se întorc spre casă. 
Diana se uită pe stradă și orice melc găsea îl punea 
cuminte în iarbă. Bucuroasă de fapta ei, se gândea, că 
ajunsă acasă va găsi cadoul de la Iepuraș, însă găsește un 
bilețel, 

Draga mea,
Am primit scrisoarea de la tine, ți-am adus și eu ce 

am putut. Îți mulțumesc că ai avut grijă de melcișori 
mei în noaptea asta. Pentru că ai fost cuminte să știi că 
fiecare melc pe care l-ai salvat s-a transformat într-o 
zână frumoasă care-ți îndeplinește orice dorință. Ia 
un caiet și scrie pe hârtie tot ce îți dorești și ai să vezi 
că până la sfârșitul anului visele tale vor fi realizate.

Semnat,
Iepurașul de Paște.

Fetița pune la suflet scrisorica de la Iepuraș și-i cere 
mamei un caiet. Se pare că avea multe vise, iar somnul se 
arată și el.

Noapte bună, copilă! îi spune de pe cer Luna, dar Diana 
nu o aude.
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Fetița și stelele
N I C O L E T A  C R I S T E A

Astăzi, fetița se trezește dis-de-dimineață pentru 
a merge la școală și spre gară cu mama ei. Mama 

micuței pleacă pentru câteva zile la bunici, în speranța că 
aceștia vor vrea să stea cu nepoții, așa ca o mică vacanță. 
Venind alături de fiica ei, dorul bunicii avea să fie alinat:

— Să fii cuminte copila mea! zise mama la plecare.
— Am să fiu cuminte mămico, dar am să-ți duc dorul! 

zise fetița gânditoare.
— Diseară o să-ți citească tati povestea de noapte 

bună, spuse mama ei către ea. 
— O să vă aștept cu drag și dor pe toți! spune cea 

mică.
Ziua a trecut repede. După școală, copila și-a făcut 

temele, apoi a mers la joacă cu copii vecinilor. Pe seară, s-a 
dus cuminte la culcare după ce tăticul ei i-a citit povestea 
de: Noapte bună! Motanul s-a așezat și el în patul lui și au 
adormit, fiecare cu visele lui.
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Un somn de copil fără griji, unde orice vis e frumos. 
Cu păpușa în brațe și cu gândul la cei dragi, fetița visează 
că stă de vorbă cu stelele. Stătea ea, pe creanga mărului, 
bunul ei prieten ce-și oferea uneori o ramură mai rezis-
tentă pe post de leagăn și… uneori tataie o certa că face 
rău pomului. Privește stelele și vorbește cu ele. Lângă 
ea, Luna așază o inimă, plină de iubire, dar voia să vină 
mama… și bunicii acasă!

— Stai liniștită copilă, ai tăi bunici vor veni acasă mai 
repede decât speri tu! îi spune inima.

— Așa va fi, draga mea! se aude o stea ce veghează 
visul copilei.

Luna privește și tace! O stea și o inimă și multe dorințe. 
În lumea viselor există dorințe împlinite și nerostite, pe 
care doar sufletul unui copil le știe.

Doar că visele se termină într-o clipă și dimineața se 
arată pentru o altă zi.

— Copilă, scoală-te! E vremea micului dejun! spune 
bunica. 

Trezită ușor din lumea caldă a nopții, fetița deschide 
ochii și un zâmbet îi luminează chipul! 

— Bunico! Bunicule!
Bunicii zâmbesc fericiți și-și sărută cu dor nepoata. 
— Mamiii! 
— Da, scumpa noastră. Am venit noi la tine o peri-

oadă, ca să nu ne mai ducem dorul! Mami și tati îți vor 
dărui un frățior și vei avea cu cine să te joci.
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— Inima din visul meu nu a fost zadarnică, poate că 
surioara mea era cheia, spune fetița bucuroasă.

La masă, micuța le povestește visul ei. Părinții se 
bucură și ei de fericirea copilei. Zâmbesc la povestea 
micuței. Motanul cel alb cu pete negre, parcă un pic gelos 
de atenția pe care copila o primește, se răsfăța în acva-
riul cu pești tot încercând să-l prindă pe cel auriu care 
se învârtea neastâmpărat. Micuța îl vede, îi ia ghemul și 
pornesc o joacă demnă de desenele animate.
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Gărgărița 
mofturoasă și 
prima zi școală

N I C O L E T A  C R I S T E A

Familia de gărgărițe se trezește devreme. Supărici 
va merge și ea la școală, fie că vrea, fie că nu vrea. 

Însă puiul este foarte supărat și refuză cu desăvârșire:
— Neața, gărgărițele mele dulci! le spune mama la 

trezire.
— Neața, mămico! Ce avem la micul dejun? zise cel 

mare dintre pui.
— Păi, e surpriză! spuse mama către puii ei.
— Hai să mâncăm, că mi-este foame! zise Supărici 

morocănos.
— Dar ce ai puiule!? întreabă mama gărgăriță mirată.
— Eu n-am atâtea pete ca tine și ca fratele meu, 

Știe-tot! oftează Supărici.
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— Noi, gărgărițele, suntem niște viețuitoare frumoase. 
Suntem multe specii pe pământ și oamenii ne iubesc! 
Unii dintre ei consideră că le aducem noroc. Cât privește 
petele tale… să-ți spună mama! afirmă fratele mai mare 
zis Știe-tot.

— Avem șapte puncte negre! Trei sunt pe-o aripă și 
trei pe cealaltă aripă și una mare în creștet. Atunci când 
deschidem aripile este vizibilă ochiului, încearcă mama 
gărgăriță să-l împace pe Supărici.

— Da??? Am crezut că… doar eu…, zise Supărici.
— Trebuie să mergem la școală, vrei nu vrei. Acolo am 

învățat noi multe lucruri despre noi și altele. Off, copile!, 
oftează mama.

— Gata cu răsfățul, Supărici, mergi la școală așa cum 
am mers și eu și… toată lumea…

— Dar eu nu vreau să merg la școală, ce să fac acolo… 
zise iar micuțul supărat.

— … Să înveți…
Mama a plecat și s-a îndreptat spre o frunză din 

creanga unui copac. Școala se desfășura în copacul vecin. 
Roua dimineții încă nu se topise de soare, așa că micu-
țele vietăți și-au luat o frunză pe post de umbrelă, sau o 
picătură de rouă le stropea.

Supărici era tare nemulțumit:
— Da, ne-a spus mama tot ce mai învățăm la școală? 

bombăne Supărici.
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— Hai la școală și taci odată. Din cauza ta o să întârzii 
eu la facultate, zise enervat Știe-tot.

Drumul spre școală a luat sfârșit. Pe drum nu le-a 
așteptat nici un pericol. Timp de trei zile micuțele îți vor 
face lecțiile în flori.

Pentru prima zi era programată albăstreaua, o floare 
viu colorată. Albăstrelele au nevoie de umiditate, polen 
iar aceste flori le sunt și sursă de hrană. Zburând prin 
câmpul de albastrele, micuțele vietăți s-au simțit tare 
mulțumite.

La un moment dat, Supărici se așază pe degetul unei 
copile și cea mică afirmă bucuroasă:

— Mami, o gărgăriță s-a așezat pe degetul meu!
— Da, iubirea mea, văd că sunt mai multe și-s micuțe!, 

zise mama micuței.
— Or fi la școală, mami…
Supărici, speriată, se uită la fetiță, crezând că va păți 

ceva, dar copila doar îi urmărește mersul pe mâna ei mică.
Atunci micuța gărgăriță prinde curaj și zboară spre 

școala floare. Brrr! Am scăpat! își spuse ea fericită.
— Dragii mei copii, mă bucur că am petrecut azi 

câteva ore frumoase alături de voi. Tema voastră pentru 
data viitoare este: O poveste frumoasă! Inspirată din 
viața voastră sau tot ce simți voi că trebuie să scrieți, le 
spune profesoara și așa se termină școala.

Ajunsă acasă, Supărici îi povestește mamei întâm-
plarea cu fetița:
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— Oamenii ne privesc pentru frumusețea noastră, 
suntem frumoase și nu facem rele prin grădină. Însă e 
bine că ai fost un pic speriată. În caz de pericol, primul 
rând de aripi îl folosești pe post de carcasă, iar al doilea 
rând de aripi pentru zbor.

— Mami, ne spui povești în seara asta sau stăm de 
vorbă? spune Știe-tot, care era tare curios din fire.

— Mă gândeam să vă spun prin ce plante îmi place 
mie să poposesc și poate într-o zi plecăm în excursie de 
recunoaștere a florilor, zise mama.

— Atunci va fi o noapte de poveste! 
Mama le spunea povești din viața ei, pe care cândva la 

rândul ei le-a învățat.
A doua zi lecția s-a desfășurat în grădina de gălbe-

nele; povestea micuței Supărici a plăcut mult, multe 
dintre colegele ei dorind să stea și ele de vorbă cu o fetiță.

A treia zi, școala s-a desfășurat într-un lan de cori-
andru, o plantă aromată, folosită de gospodine în bucă-
tărie.

Supărici a terminat cu bine școala florilor, apoi a mers 
mai departe, la liceu.

— Ei, cum a fost în ultima zi de școală, Supăriciul 
meu!? întreabă mama.

— Bine, mami! Mi-am făcut mulți prieteni, iar 
doamna vrea să mergem într-o tabără în livada de meri.

— Frumos! Florile de măr miros dulce și sunt viu 
colorate și noi le iubim mult, zise cu dragostea mama 
gărgăriță. La culcare, copile!
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— Da, mami, spune Supărici, zâmbind așa cum nu o 
mai făcuse niciodată. Noapte bună, mami și tati și ție 
Știe-tot! Hai la somnic!

— Mă bucur că zâmbești și numai ești botosul de ieri! 
zise mama.

Supărici zâmbește, închide ochii și adoarme imediat, 
fericită.
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Hărmălaie în 
ogradă

N I C O L E T A  C R I S T E A

Ceasul sună dis-de-dimineață! Nu era vreun ceas 
deșteptător. Era cocoșul ce anunța că începea o 

nouă zi, tare devreme, când lumea încă mai dormea.
Din cuibar găina soață se trezește încetișor să nu 

scoale puii, care dorm acuma binișor. Însă rața abia 
trezită se ia degrabă la harță cu cocoșul, ce tot cântă 
deșteptare din ogradă! 

Din coteț cățelul se trezește și el să-l salute pe cocoș 
dând din coadă tare vesel!

Un guiț de prin ogradă, îl întreabă pe cățel:
— Cât e ceasul, măi vecine? Iară ne-a trezit cocoșul? 

zise supărat purcelul, ce ar vrea ca să mai doarmă.
— Este cinci de dimineață! Ne anunță că iar a început 

o altă zi! zise înțelept cățelul, ce nu-i supărat defel.
— Off! Înțeleptule cățel ! Tu la toate ai răspunsuri! 

zise supărat guițul și adormea iar...
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Cocoșul, dar și găina ies din cuibar încetișor, ar vrea ca 
să-i mai lase pe puiuți să mai doarmă pentru o clipă, cât 
mai e liniște în ogradă.

Viețuitoarele grădinii ies la lumina soarelui. Micuții 
pui se trezesc și ei și-și caută:

— Mami, bună dimineața! Ne e foame și vlem râme 
sau un fir de iarbă! zic micuții către mama lor.

— Hai cu mama la mâncare, apoi la joacă prin ogradă! 
zise către ei cu drag găina.

Micuții însoțiți de mama lor merg prin grădină, 
cu grijă cuminți și ascultători. Cocoșul îi privește cu 
mândrie! Cândva, și nu peste mult timp, puii azi mici vor 
crește mari. Unii dintre ei vor cânta dimineața la trezire 
și curtea se va anima.

După ce-și bău cafea, domnul Rață cel haios, stă de 
vorbă cu cățelul la o margine de gard. Din coteț purcel 
încă mai doarme, n-are chef de mers pe afară, pentru el 
ziua pare a fi tot noapte.

Ziua trece repejor, prin ogradă ovinele merg la culcare 
sau vorbesc cu stelele.

Găina e mulțumită. Puii ei au fost cuminți, sunt doar 
puțini obosiți și ar vrea să-i ducă la culcare să le spună 
o poveste. Nu știa însă găina că puiuții ei cei dulci dorm 
deja de ceva vreme. Nu-i rămâne decât să-i sărute pe 
obraz de noapte bună.

De prin curte vine și cocoșul cel faimos, zicând că 
vrea să le spună el povestea, dar când vede că micuții sunt 
deja în lumea viselor se așază lângă ei și adoarme și el.

Mai rămâne doar găina să-i vegheze acum pe toți. Ea 
le spune: Somn ușor! și adoarme încetișor. 

Noapte bună, puișor! zise ușurel găina.
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Liliacul și Salcia
N I C O L E T A  C R I S T E A

Undeva într-o grădină, liliacul a înflorit. Se înalță 
mândru deasupra gardului, acum nu mai este 

puiet. Nu a crescut singur, lângă el o salcie creștea și ea… 
împreună. De ei a avut grijă omul grădinii. Puieții de ieri, 
erau azi adulți.

— Buna dimineața, salcia mea dragă! o salută Liliacul 
în fiecare dimineață.

— Bună dimineața , liliacul meu drag! îi răspunde 
salcia în timp ce o picătură de rouă se prelinge peste tufa 
de lalele, ce ar vrea și ele să salute dimineața.

Fetița venită în vacanță la grădina de vară cu părinții 
se trezește și salută grădina. Soarele, se ivește dintre 
dealuri. Pe masă o așteaptă cană de lapte și un gem de 
cireșe numai bun pentru un dejun dulce.

— S-a trezit copila noastră! spune Liliacul fericit.
— Da, mă bucur că e în vacanță și stă cu noi. Oare ce 

o desena cu atâta plăcere?, se întreabă Salcia. 
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— Uneori, ca orice copil, pornește în lumea imaginară 
a viselor, vorbește cu florile, privește seara stele și dese-
nează! încearcă Liliacul să lămurească.

După micul dejun copila se îndreaptă spre locul unde 
prietenii ei de vacanță o așteaptă în fiece dimineață.

— Bună dimineața, dragi mei! Ce mai faceți voi azi? 
îi întreabă fetița.

Salcia și Liliacul tac, dar o privesc cu drag pe fetița 
ce a venit la ei. O prezență dragă ce mângâie zorii. O 
adiere de vânt mișcă crengile salciei, iar liliacul transmite 
naturii un miros dulce de flori de primăvară.

Din desenele micuței, Salcia îmbrățișează Liliacul, iar 
el se pierde printre ramurile ei, de parcă ar vrea să îmbră-
țișeze.

După ce termină desenul, se duce repede la mami a ei 
ce trebăluia de zor prin curte, pentru un grătar, că de, era 
vacanță, arătându-i desenul!

— Salcia și Liliacul sunt prietenii mei, nu am să mă 
satur vreodată să-i desenez, îi spune fetița.

— Când erai tu mică și abia învățai să mergi, cei doi 
prieteni ai tăi creșteau împreună cu tine. Tu ai prins drag 
de ei și cred că și ei de tine, dar nu pot vorbi, îi povestește 
mama.

— Îmi place mult să îi privesc! Salcia se apleacă cu 
frunzele ei spre Liliac, iar el împrospătează ziua cu 
parfumul lui, parcă și-ar vorbi, spuse fetița.

Bunica vede și ea scena, se apleacă să admire desenul 
copilei, apoi aruncă o privire spre poartă, acolo unde 
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florile de liliac s-au pierdut în ramurile salciei. O mângâie 
pe creștet!

Ziua trece repede! Grătarul destinde atmosfera, 
curtea se umple de copii, apoi seara își face ușor simțită 
prezența. E timpul pentru somn:

— Sunt frumoase desenele tale și tu ești frumoasă 
când vorbești de ele. Acum e timpul să le spui prietenilor 
tăi noapte bună până mâine, zise bunica spre ea.

— Da bunico, mai stau un pic cu ei și apoi plec!
Salcia și Liliacul își zâmbesc, și-și spun noapte bună, 

dorindu-și să vină și mâine copila la ei.
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Pisoi bleg
N I C O L E T A  C R I S T E A

Numele meu este Frusinica. Am un an și un pic 
și trăiesc fericită la curte. Mami meu este tare 

dulce și frumoasă. Are o inimioară pe burtică și o cheamă 
Fetița. Am un unchi prin București, care are și el o inimi-
oară pe burta, e fratele mamei. Ieri a fost pentru prima 
dată când am plâns de dor. Stăpânii mei au plecat și 
curtea era goală și eu singurică. Offf ! Offf ! 

Povestea mea începe acum un an și ceva când mami 
meu a venit în vizită la Tzumpi. Nici ea nu știa că vizita ei 
va fi definitivă. Alerga un șoricel și a găsit aici un copănel 
de pui, multe bobițe și multă iubire și a rămas. Apoi am 
venit noi pe lume. Noi!? Eram șase pisoi, venise barza 
de pisici. Eram mulți, cuminți și năzdrăvani. Eu am fost 
și sunt cea mai fricoasă dintre toți. Stăteam în umbra 
fraților mei și mă jucam doar cu ei.

Mami era pisicul fără nume, dar cu timpul au 
chemat-o Fetița, pentru că era dulce și cuminte. Avea 
grijă de noi, când nu ne găsea, ne striga cu vocea ei dulce. 
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Noi veneam cuminți fuga, fuga de pe unde eram. Cred 
că laptele mamei e cel mai dulce lapte pe care-l poate 
mânca un pisic mic și bleg.

Timpul a trecut și noi am crescut. Ne-am învățat cu 
stăpânii! Ei ne-au construit multe căsuțe prin grădină 
și noi ne jucam cât era ziua de lungă. Doar noaptea 
dormeam și nici atunci mereu. Când eram toți șase, eram 
tare năzdravani. Ce frumos era că mami a noastră se juca 
cu noi printre flori. Când ne era lumea mai dragă, dintre 
trandafiri se vedeau două bulinuțe zglobii ce așteptau 
nerăbdătoare să dea atacul! De obicei, obiectul căutat era 
codița vreunui frate. Codița mea avea mereu de suferit 
pentru că eram mai înceată. Când vedeam că frățiorul 
meu pătat era cauza alergam fericită printre flori să mă 
prindă. Tare mult îl iubeam, era cel mai grijuliu dintre 
toți, de mine avea grijă noaptea. Apoi, într-o zi, ceilalți 
frați au plecat prin alte curți. Eu am rămas cu mami, dar 
sunt fericită! Toată curtea este a mea! Nici o floare nu 
crește dacă nu o miros eu.

Am nume ciudat Pisoi bleg, așa-mi zice stăpâna de la 
oraș. De obicei pisicile torc. Eu torc doar în surdină, doar 
atunci când vreau și sunt sigură sau singură, sau amân-
două.

Mă joc cu florile, alerg fluturii și gâzele, zbor din gutui 
direct pe casă, ca o săgeată. Mă joc cu mami și nu plec 
în alte curți că aici e bine. Doar că nu stau la mângâiat. 
Sunt singurul pisoi bleg poate, dar mie-mi este frică de 
oameni, dacă îi simt lângă mine e bine, dar nu vreau să 
mă ia în brațe.



171CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA – BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
P O V E Ș T I  D E  N O A P T E  B U N Ă

Dacă cumva se întâmplă, fug repede, repede, mi-e 
frică! Nu înțeleg de ce oamenii țin neapărat să ne 
mângâie. Știu că sunt alte pisici care dorm cu stăpânii 
în pat sau dorm în capul lor pe post de căciulă, probabil 
iarna, că vara nicio șansă.

Oare cum ar fi?! Nu înțeleg! Așa că, nu-mi rămâne 
decât să fiu pisoi bleg și să accept mângâierile oamenilor 
doar din vorbe.

Dar așa bleagă cum sunt, sunt iubită și-mi ajunge. 
Pe mine oamenii mă mângâie cu vorbele lor, florile cu 
culorile lor, fluturii cu frumusețea lor. De hrană nu duc 
lipsă, așadar sunt un pisoi fericit și viața mea merge mai 
departe în curtea plină de frumos și culoare. Povestea mea 
se încheie aici, dar merge totuși mai departe. Acum mi-e 
somnic, dar înainte beau lăptic. Noapte bună, copilaș!
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Soarele și Luna
N I C O L E T A  C R I S T E A

Seara se lasă încetișor pe cer. Ziua se ascunde 
printre stele. Undeva, pe o culme de deal, câteva 

mioare merg spre adăpostul de noapte, la somnul odih-
nitor. Luna s-a trezit și așteaptă să lumineze cerul, ea 
ziua doarme.

Soarele s-a retras într-o altă parte de cer. Acum peste 
noapte este stăpână Luna și stelele. Uneori pe cer cei doi 
aștri se întâlnesc, se salută și fiecare se retrage în culcușul 
lui.

Stelele le știu secretul. Salută și ele Soarele seara, când 
el merge la culcare. Luna-i într-o parte de cer, Soarele-i 
în altă parte de cer. Ea-i o prințesă și el un rege. Ea e 
frumoasă și tăcută precum noaptea, el puternic și falnic 
ca un împărat.

Azi, ziua lui de strălucire se apropie de sfârșit. Două 
stele de gardă i-au pregătit așternutul pentru noapte cea 
lungă. Cuminte și obosit se îndreaptă spre liniștea nopții, 
pe care e sigur că mândra Lună i-o va da! Un greiere e 
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pregătit să-i cânte noapte bună la culcare. Luna privește 
spre locul unde Soarele obosit s-a retras. Acum ea poate 
veghea visele tuturor. 

E noapte! Un alai de stele o acompaniază. Carul 
mare apare și el pe cerul nopții, parcă trasându-i drumul 
prin noaptea senină. Soarele a adormit de mult, acum 
nici greierele nu-i mai cântă, doarme și el. Adoarme cu 
gândul la Luna, iubita lui tăcută.

Luna privește spre locul unde astrul s-a retras pentru 
noaptea cea lungă și liniștită. Îi spune în gând: Noapte 
bună! și pleacă în călătoria ei. Undeva, pe cer, un nor 
ar vrea să-i taie calea. Luna nu se oprește din drumul 
ei. Merge mai departe. Norul vrăjit de frumusețea ei se 
retrage în tihnă lăsând Luna să-și urmeze drumul. Din 
fața ei, o stea o așteaptă să vină, li se alătură și alte stele. 
Privind în jos la casele oamenilor e liniște, doar pe ici pe 
colo câte o lumină se mai vede în vreo casă.

Luna zâmbește când în locul știut doar de ea, un 
băiețel o așteaptă să treacă. E fascinat de frumusețea ei, 
în fiecare seară. Stelele strălucesc pentru a-i face visele 
mai frumoase și uneori o stea cade prin grădina lui.

Copilul salută Luna și zâmbește stelelor, apoi se 
retrage în lumea viselor tăcute. Îi spune și ea noapte bună, 
iar visele se arată și ele.

Adoarme! Luna își continuă traseul ei prin noapte. 
Simte că e aproape ziuă, iar ea va trebui să meargă la 
culcare și să-i spună nopții: Noapte bună!
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Mieunel
O A N A  I S T R A T E

Era o zi frumoasă de primăvară și-un vânticel 
blajin scutura agale podoaba înflorită a pomilor 

risipiți în livadă, așternând peste roua proaspătă a dimi-
neții un covor trandafiriu de moi petale, înmiresmate. 
Tremurând zburdalnici din aripioare purpurii, câțiva 
fluturași plăpânzi roiau vioi și veseli, sărutând gingaș 
narcisele îmbujorate. La orizont, câteva ciocârlii sfioase 
brăzdau în cercuri ample văzduhul azuriu.

— Ce dimineață senină, își spuse tremurând din 
mustăți Mieunel în timp ce urechiușele fremătară curi-
oase la auzul zumzăitului unui bondărel neastâmpărat. 
Gâzulița îi gâdilă năsucul negricios și o tuli în rotocoale 
ample înspre răsărit.

— Pun eu lăbuța pe tine! exclamă pisoiașul și cu o 
strașnică mișcare s-avântă înspre el. Acesta însă zbură 
hăt departe, dincolo de iazul cu rățuște și papură coaptă.

Mieunel icni bosumflat. Jocul se isprăvise degrabă. 
Scuturându-și blănița moale și pestriță, motanul o 
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zbughi înspre cotețul de uluci coșcovite din fundul curții 
fremătând în pripă. Nădăjduind să se mai întâmple 
ceva interesant, Mieunel măsură cu privirea ograda. Se 
aflau acolo dulaul Ciobanilă, oița Neli, găinușa Cocuța 
și puișorii aurii ciugulind de zor. O rază de lumină îi 
mângâie călduț boticul mustăcios.

— Ce viață minunată au prietenii mei! gândi motă-
nelul oftând ușor.

— Ciobanilă, continuă acesta, el este paznicul ogradei, 
al casei și al tuturor animăluțelor de aici. Colții lui teri-
bili și glasul său fioros înfricoșează neîndoielnic pe orice 
răufăcător care ar îndrăzni să dea târcoale gospodăriei. 

Privirea i se îndreptă apoi asupra lui Neli, care păștea 
nestingherită ierbuța moale și fragedă aflată la hotarul 
lanului de porumb. Blănița albă și creață se răsfira pe 
trupul ei ca niște ghemotoace de bumbac.

— Oițele dau blană caldă și pufoasă iar din lăpticul 
lor dulceag, bunica pregătește brânzică delicioasă, gândi 
Mieunel lingându-și pofticios mustățile subțiri.

Plecă mai departe curios.
Dincolo de gard, Caltabin și Fintelin, puiuții de găină, 

se întreceau zglobii în rotocoale aurii de puf. Joaca c-o 
râmă îi înveselea teribil pe micii ștrengari care piuiau de 
zor, sub privirea grijulie a mămicii lor. Din timp în timp, 
Cocuța cloncănea repetat scurmând cu ghearele-i ascu-
țite pământul înmuiat de roua dimineții.

— Cocuța dăruiește ouă, Ciobanilă păzește curtea 
iar Neli ne îmbracă cu blana ei pufoasă în fiecare iarnă 
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friguroasă. Dar eu, ce pot să fac să ajut? Sunt doar un 
biet pisoiaș, suspină Mieunel îndreptându-se trist înspre 
fântâna cu ciutură pentru a-și potoli setea. Câțiva stropi 
răcoroși se prelinseră ușor de pe piscul acesteia udând 
limbuța roșie a pisoiașului care o plescăi cu nesaț.

Dintr-o dată, o pată mică umblătoare brazdă pământul 
și se-ndreptă vertiginos înspre cei doi frățiori înaripați de 
găină. Mușluind pericolul, Cocuța ieși degrabă în întâm-
pinarea puișorilor acoperindu-i dibace cu penele-i lungi 
și cenușii.

— Nu vă temeți, puișori! Sosesc degrabă! exclamă 
Mieunel și cu rapiditate se aruncă asupra micului intrus, 
o nevăstuică aprigă și grasă, cu blana neagră și lucioasă.

Rotindu-și ochii mici ca două luminițe înspre 
apărător, prădătorul o tuli înfricoșat, dosindu-se sub tufe 
de măcrișe și spice de grâu. Cocuța chiui bucuroasă iar 
puișorii ciripiră voioși, mulțumind laolaltă blănosului 
erou. Ograda se umplu de chiote și larmă. Privind în 
jur, inimioara pisoiașului tresăltă de bucurie în vreme ce 
suflețelul său amărât se însenină din nou.

— În lumea asta, fiecare ființă are rolul său pe pământ, 
se auzi ca un susur vocea bunicii care îl mângâie blajin. 
Torcând domol, Mieunel se cuibări în poala ei, în timp 
ce licărirea caldă a unei raze de soare îi dezmierda blănița 
și-un vânticel blajin de primăvară scutura agale podoaba 
înflorită a pomilor risipiți în livadă.
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Aliza și grădina  
cu trandafiri

R Ă Z V A N  F U G A C I U

Toamna cu frumusețea ei aparte, cu roade bogate 
și cu vuietul care se strecoară printre crengile 

copacilor, legănându-i ușor fără să se supere, se vede pe 
strada Trandafir o căsuță cenușie, mică și dărăpănată. O 
căsuță cu acoperișul desfăcut, în podul căreia își făcuseră 
cuib câteva perechi de porumbei. În interiorul ei, într-o 
mică cămăruță, locuiesc Aliza și bunica ei. Aliza este 
o fetiță de doisprezece anișori, veselă și inteligentă, iar 
bunica ei este florăreasă, la fel cum a fost și mama Alizei 
până când într-o zi, îngerii au luat-o cu ei. De atunci cele 
două au rămas singure. Nu, nu sunt singure! Se au una pe 
cealaltă, apoi mai au în spatele căsuței o mică grădinuță 
plină cu trandafiri roșii și galbeni. De dimineața și până 
seara, Aliza și bunica ei au grijă de ei, oferindu-le multă 
dragoste și atenție. Știați copii că și florile au nevoie de 
atenție și iubire? Iar mica florăreasă vorbea mult cu ei, 
trandafirii mereu o ascultau.
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Este o nouă dimineața când cele două trebuie să 
pregătească buchețelele de trandafiri, iar mai apoi vor 
merge la piață să le vândă.

— Haide, Aliza, să pregătim buchețelele de trandafiri, 
zise bunica cu o voce ușor răgușită.

— Bine, bunico. Tot șapte trandafiri să pun? întreabă 
fetița bucuroasă.

— Da, scumpa bunicii, tot șapte, răspunde bunica.
Bunica era tristă deoarece voia ca Aliza să meargă la 

școală la fel ca ceilalți copii, dar nu avea destui bani, iar 
mai apoi Aliza nu voia să stea despărțită de trandafiri și 
de bunica ei.

— Gata, bunico, am terminat doisprezece buchețele, 
șase buchețele cu trandafiri roșii și șase cu trandafiri 
galbeni. Acum suntem gata de plecare, zise Aliza.

— Atunci să pornim la drum, trebuie să ajungem 
devreme la piață, îi spuse bunica.

Și porniră amândouă cu căruciorul plin cu tranda-
firi. Piața era goală, încă nu sosise nimeni. Aliza luă în 
brațe un buchet de trandafiri și se urcă pe o ladă de lemn 
așteptând să treacă cineva dornic să cumpere trandafirii 
ei minunați. Un trecător își face apariția la taraba cu 
trandafiri, iar fetița îl întrebă:

— Bună dimineața! Vă rog, cumpărați un buchet de 
trandafiri?

— Desigur, voi cumpăra, răspunse trecătorul.
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Fetița era foarte bucuroasă că au reușit să vândă 
aproape toate buchetele de trandafiri, mai rămăsese 
doar unul.

— Bunico, a mai rămas un singur buchet de tran-
dafiri. Te rog, putem să îl ducem mamei? Se va bucura 
tare mult de acolo, de sus, întrebă Aliza cu ochii înlă-
crimați.

— Sigur, draga mea, vom trece și pe la cimitir, 
răspunde bunica.

Din banii câștigați din vânzarea trandafirilor, bunica 
îi cumpărase fetiței o pereche de pantofiori roșii. Aliza 
era atât de fericită de noii ei pantofiori. Apoi cele două 
se îndreptă spre căsuța lor.

Seara se apropia iar vântul șuiera pe la fereastra 
casei. Aliza îi pregătește masa bunicii. Dintr-o dată, 
bunica se ridică de la masă și se așază pe marginea 
patului. Fața îi începuse să se albească precum spuma 
laptelui, iar Aliza se apropie de ea întrebând-o:

— Bunico, te simți bine? întrebă Aliza îngrijorată.
— Nu, draga mea. Sunt puțin bolnăvioară, dar 

nu trebuie să îți faci griji, mă voi face bina, răspunse 
bunica.

— Bine, bunico, eu te voi îngriji.
— Aliza, mâine nu voi putea merge cu tine la piață, 

vei merge singură, îi spuse bunica.
— Așa voi face, bunico, răspunse nepoțica.
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Aliza se trezise în zorii zilei și își pregăti buchetele 
cu trandafiri. Bunica o privește de la portița grădinuței 
și îi zise:

— Draga mea, astăzi vei pregăti doar șase buchete 
de trandafiri, îi spuse bunica.

— Bine, bunico, răspunde fetița.
Înainte de a ieși pe ușă, bunica îi amintește Alizei 

să salute pe toată lumea cu care se întâlnește, să fie 
foarte atentă și să fie mereu zâmbitoare, apoi o sărută 
pe frunte iar mica florăreasă porni spre piață cu căru-
ciorul. Piața era plină de oameni, dar Aliza fiind micuță 
își croise drum până la taraba cu trandafiri. Își luă în 
brațe un buchet de trandafiri și era gata să întrebe 
trecătorii, când deodată își aminti vorbele bunicii pe 
care i le spuse înainte de a pleca spre piață.

O doamnă trecuse prin fața tarabei cu trandafiri a 
Alizei, iar fetița o întrebă:

— Bună dimineața, doamnă. Vă rog, cumpărați un 
buchet de trandafiri? întrebă Aliza zâmbitoare.

— Bună dimineața, fetițo. Ce frumoși sunt tranda-
firii, voi cumpăra toate buchețelele. Este ziua nepoatei 
mele și vreau să-i fac o surpriză frumoasă, se va bucura 
tare mult, răspunse doamna.

Să vedeți ce fericită mai era Aliza, nu-i venise să 
creadă că reușise să vândă toate buchetele de tranda-
firi și asta datorită zâmbetului ei fermecător. Întor-
cându-se acasă, Aliza îi povestise bunicii cum a reușit 
să vândă într-un timp așa de scurt toate buchetele de 
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trandafiri, iar bunica era foarte mândră de nepoțica ei. 
Mica florăreasă devenise cunoscută în tot orașul pentru 
zâmbetul ei molipsitor. După un timp, Aliza și bunica 
s-au mutat într-o căsuță mult mai frumoasă, care avea 
o grădină mult mai mare.

Ei, dragi copii, așa se încheie minunata povestioară 
a micuței florărese cu zâmbetul mai frumos ca tranda-
firii.
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Cel mai frumos 
cadou

R Ă Z V A N  F U G A C I U

Cărui copil nu-i place să i se spună povești? Mai 
ales dacă povestitorul este bunicul. Da! Bunicii 

știu multe povești interesante.
David și bunicul lui se plimbau prin livada de la țară, 

plină cu pomi fructiferi. Pentru el, care venea de la oraș, 
livada bunicului i se părea o lume plină de povești. Stai 
o clipă! Cine este David? Omulețul acela mic este un 
băiețel de nouă ani și jumătate, atât avea atunci când 
se plimba cu omulețul mare, adică cu bunicul lui, prin 
livada de la țară, într-o zi frumoasă de vară. Îi plăcea 
foarte mult să asculte povești adevărate, iar povestitorul 
lui preferat era bunicul. Așa că, pe când omulețul mic și 
omulețul mare se plimbau prin livadă, David își spuse: 
„Ce-ar fi dacă l-aș ruga pe bunicul să îmi spună o poveste 
adevărată? Pentru asta trebuie să găsesc un loc potrivit’’, 
se gândi David.
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— Uite, bunicule, un copac bătrân. Haide să ne 
așezăm lângă el, îi zise nepoțelul.

Cei doi se așază pe iarba verde și moale ca o plapumă, 
privind spre cer norii care parcă se jucau „Cine mă 
prinde?”.

— Hai, bunicule, spune-mi o poveste îl rugase 
micuțul.

— O poveste adevărată? întreabă bunicul.
— Da, bunicule! afirmă David.
— Ei bine, am să îți spun o poveste adevărată despre 

un băiat, așa de vârsta ta, care voia să călătorească cu 
vaporul pe mare.

— Chiar așa, bunicule! Chiar este o poveste adevă-
rată? Întreba el, mirat.

— Da, este foarte adevărată. Eu o cunosc foarte bine.
A fost odată, un băiat foarte curajos și foarte curios. 

Își dorea foarte mult să călătorească cu vaporul pe mare. 
Văzuse el marea de pe mal, dar niciodată nu a călătorit 
cu vaporul.

— Ce frumos, bunicule! Eu îmi doresc ca într-o zi să 
zbor sus, sus până la cer cu avionul.

Într-o zi, tatăl lui îi făcuse o surpriză foarte frumoasă.
— Ce surpriză? întrebase cu curiozitate.
— Păi...
Îl luase de mână și merseră amândoi în portul de la 

marginea orașului. Acolo se aflau foarte multe vapoare. 
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Apoi cei doi se urcaseră într-un vapor, iar căpitanul 
scoase ancora de pe fundul mării și porni la drum.

— Dar băiatului nu-i era frică?
— De ce să-i fie frică, doar era cu tatăl lui, apoi căpi-

tanul era un marinar foarte bun, răspunde bunicul.
Vaporul se îndepărtă de țărm și porni în largul mării. 

Băiatul era foarte fericit, dorința lui s-a împlinit. Marea 
i se părea un ținut plin de povești. Și merse și tot merse, 
până când soarele se pregătea să meargă la culcare. 
Copilul privea curios marea, când dintr-odată în spatele 
lui a apărut căpitanul vaporului.

— Ce frumoasă este marea, nu? întreabă căpitanul.
— Da, foarte frumoasă. Dar aș vrea să văd ce se 

ascunde în ea, zise băiatul.
— Dacă ești așa de curios, haide cu mine să îți arăt 

ceva.
Cei doi se așezaseră la marginea vaporului. Căpitanul 

scoate din buzunar un fluieraș și începe să fluiere. Ce să 
vezi! Lângă vapor apăruseră doi delfinași drăgălași care 
se jucau unul cu celălalt. Tot timpul căpitanul le aducea 
câte ceva de mâncare deoarece erau prietenii lui.

— Uau, bunicule. Apoi ce s-a întâmplat?
Cei doi delfini au făcut un spectacol uimitor în largul 

mării și au plecat. Apoi căpitanul, bunicul și nepoțelul 
s-au întors înapoi în port. Și așa se încheie povestea.

— Dar băiatul acela, când a crescut mare, s-a făcut 
marinar? întreabă David.
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— Ei, nu s-a mai făcut marinar, răspunde bunicul.
— Dar ce este acum, bunicule?
— Acum este bunicuțul unui băiețel foarte drăgălaș 

căruia tocmai i-a spus o poveste.
— Bunicule! Tu erai băiatul din poveste?
— Da, eu eram. Acum gata cu poveștile, ne așteaptă 

bunica ta la masă, doar nu vrei să ratăm plăcinta ei minu-
nată cu mere.

— Nu, bunicule, haide repejor.
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ÎN ŢARA  
DE SUB PAT

V I O L E T A  N I C A

— Uff, iar a aprins soarele în ochișorii mei sensibili!, 
își spuse în sinea ei Lulu, o oiţă cu ochii atât de cârpiţi, 
de parcă n-ar fi încercat niciodată nici măcar să-i între-
deschidă, când fetiţa pe care toţi o strigau Sanda trase 
draperiile.

— Hai, Lulu, e dimineaţă de-a binelea! Poate azi vrei 
să te speli pe faţă? 

Era, de fapt, aceeași întrebare pe care Sanda i-o punea 
jucăriei dragi în fiecare dimineaţă, de vreo cinci zile, de 
când oiţa dolofană poposise în patul copilei, un cadou 
pufos de la Mami și de la Tati. Și, ca în orice altă zi, Lulu 
strânse mai tare din pleoape. Ba fetiţei chiar i se păru că 
oiţa albă cu petice cafenii s-a întors mai mult cu faţa spre 
pernă, ca pentru a-și continua un vis pe care nu se îndura 
să-l piardă.
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— Treaba ta, dar eu nespălată nu te iau cu mine nică-
ieri și iar ai să te plângi că te-ai plictisit toată ziulica!, 
mai făcu fata o încercare, apoi se duse la baie să se pregă-
tească pentru o nouă zi la grădiniţă.

Apa susură câteva minute, cât obrăjorii fură spălaţi și 
dinţii periaţi în grabă, apoi fetiţa intră din nou în cameră 
și se îmbrăcă cu hăinuţele pe care mama sa le pusese 
ordonat, de cu seară, pe spătarul unui scaun. Ghiozdă-
nelul fu tras și el de undeva, de sub pat, unde aterizase cu 
o zi în urmă. Gata! O nouă zi la grădiniţă, printre prie-
teni, într-un loc magic unde literele se alăturau pentru 
a spune povești, iar cifrele erau atât de isteţe, încât se 
așezau în grupuri urmărind degeţele ce nu mai pridi-
deau să adune.

— Pa, Lulu! Ne vedem la prânz!
Ușa fu trântită cu putere și – a câta oară! – visul se 

furișă printre gene și oiţa se trezi de-a binelea.
— Așa nu mai merge! În fiecare dimineaţă e la fel. 

De ce trebuie copiii să meargă la grădiniţă? De ce nu 
poate să stea Sanda cu mine toată ziua, să lenevim în pat 
și să visăăăm? 

Așa se văita oiţa noastră, întinzând piciorușele în 
așternutul moale. 

— E așa bine aici, că parcă m-aș rostogoli puţin, 
poate obosesc și mă prinde iar somnul.

Și se rostogoli. O dată… și încă o dată… și încă o 
dată… și, deodată – bufff ! – se trezi pe podea, într-un 
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loc ciudat și întunecos. În cădere, biata oiţă ajunse, fără 
să vrea și total nepregătită, într-un loc străin și întu-
necat: în Ţara de Sub Pat! Și, pentru prima dată în scurta 
și fericita sa viaţa, deschise ochii mari, atât de mari încât 
genele lungi aproape că se luptară să se desprindă din 
dulcele lipici al somnului.

— Vai, unde sunt? Ce s-a întâmplat? Ce loc ciudat 
mai e și acesta? 

Și teama, sporită de întunericul plin de umbre și, de 
ce nu?, de capcane, puse stăpânire pe Lulu. Câteva clipe, 
nu fu în stare nici măcar să se miște. Oare era singură 
acolo sau ceva se putea desprinde din umbră? Clipi de 
câteva ori, până când ochișorii începură să se obișnuiască 
și chiar prinse să zărească ceva. Umbre, forme, mirosuri 
noi, toate veneau dintr-o lume străină, dintr-un tărâm 
necunoscut. 

— Știi ce? Mămica mi-a spus, când eram mică și 
stăteam cuminte, cu fraţii mei, pe raftul cu jucării, la 
magazin, că nu există nici fantome, nici Bau-Bau, că 
toate oiţele de pluș au îngerași păzitori și că în viaţă nu 
trebuie să mă tem de nimic, ba chiar trebuie să am grijă 
și de copilul la care voi ajunge după ce voi primi toate 
învăţăturile. Hai, Lulu, să vedem ce se ascunde pe aici!

Și așa, oiţa noastră prinse curaj și își mai potoli 
măcar puţin bătăile sărmanei inimioare, care se zbătea 
mai-mai să-i iasă din piept. Făcu un pas, și încă unul, 
într-o misiune de recunoaștere ce începuse din ce în ce 
mai mult să-i sporească curiozitatea.
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— Bun! Până să aflu care-i treaba pe aici, poate ar 
trebui să mă liniștesc și să îmi dau seama măcar unde 
mă aflu. După cum mă doare burtica, înseamnă că am 
căzut. Din Ţara de Puf unde dormeam liniștită și până 
aici trebuie să fi fost cale lungă. Și e întuneric, nu sunt 
perne, nu e moale și nu miroase deloc bine. Și parcă văd 
niște forme, ca niște munţi și niște dealuri, așa, ca în 
emisiunile pe care le urmărește Sanda la televizor. Doar 
că aici nu e iarbă, nu curge nici apă și nu văd nici măcar 
o rază de soare.

Cu grijă, Lulu mai făcu un pas, și încă unul, spre 
forma ciudată ce părea să fie ori o stâncă, ori un 
guguloi… Încă un pas. Moviliţa nu se mișca, iar Lulu 
continuă să se apropie. Acum parcă vedea mai multe 
moviliţe, mai mari și mai mici, risipite peste tot. Oiţa 
își strânse întreg curajul și se apropie cu boticul chiar în 
marginea câmpului de bile, care de aproape începură să 
arate altfel. O șosetuţă, și încă una, de fapt vreo cinci-
șase, erau aruncate ici-colo, de parcă piciorușele pe care 
fuseseră încălţate ar fi vrut să ascundă cât mai departe 
mirosul și murdăria.

— Stai așa! Astea sunt șosetele Sandei! Și asta ce e? 
Aha, e bentiţa pe care o căuta ieri prin toată camera. Și 
două elastice de păr. Și un creion. Hmmm! Asta e hârtia 
de la bomboana cu căpșuni, din care mi-a spus că eu 
n-am voie să gust! Ce harababură! 

Și atunci, dintr-odată, Lulu înţelese unde se află.
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— Pe toate oiţele din lume! Asta e Ţara de Sub Pat! 
Câte povești am auzit eu și fraţii mei de la mama noastră! 
E ţara unde copiii ascund ciorăpei murdari, unde aruncă 
hârtiile de la dulciurile luate pe furiș din bucătărie și 
unde se pitesc atunci când se joacă de-a v-aţi ascun-
selea. Ba chiar se spune că în unele Sub-Paturi, dacă ai 
ghinionul să ajungi acolo, ţi se prind piciorușele în niște 
norișori de praf și de scame și – încearcă să mai scapi 
dacă poţi! Norocul meu că aici a avut grijă Mami să fie 
podeaua curată. Vai de mine! Dacă ar ști Mami ce se 
ascunde în Ţara de Sub-Patul Sandei. Doar a făcut curat 
acum două zile!

Așa cugeta oiţa noastră, jumătate sub pat, jumătate 
afară, când ușa se dădu brusc de perete și Sanda intră 
îmbujorată și cu chef de vorbă.

— Să-ţi spun, Lulu, numai ce s-a întâmplat astăzi la 
grădiniţă. Tu știi litera L? E chiar de la numele tău. Și 
azi am învăţat cum se scrie.

Mândră nevoie mare de isprava sa, Sanda ar mai 
fi continuat să turuie, dar ochii îi căzură pe pat unde 
Lulu… nu mai era. Întâi s-a panicat. Poate a venit vreo 
pisică pe geamul deschis și a furat-o. Poate vreo pasăre 
mare a luat-o și a dus-o în cuibul său. Sau poate Lulu 
s-a supărat și a plecat? Toate gândurile astea treceau cu 
repeziciune prin mintea copilei, iar ochișorii își roteau 
privirea prin cameră, ca un detectiv care caută urmele 
unei infracţiuni. Deodată, Sanda văzu pe podea, la 
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marginea patului, un ghem de pluș alb cu petice maro. 
O luă pe Lulu în braţe, o strânse cu dragoste la piept și 
o dojeni.

— Aici erai? Sărăcuţa de tine, probabil că ai căzut 
din pat. Te rog să fii mai atentă pe viitor! Nici nu ști în 
ce pericol ai fost! Aia e Ţara de Sub Pat, unde trăiesc 
monștri și tot felul de lighioane. Dar n-ai grijă, te apăr 
eu! Doar Mamei să nu-i spui ce-ai văzut acolo!
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T E O D O R U  S T E M A T E

ȘOARECELE  
ȘI ELEFANTUL

Pe malul Mării Negre, care
nici nu e chiar așa de mare
și, ca să vă spun un secret,
nici neagră nu-i, ci violet,

un șoricel, într-un halat
de baie, roz, frumos brodat,
striga, pe un ton enervant,
către un tânăr elefant,

ce înota în apă, lin,
alunecos ca un delfin,
cu grație de balerin
și gestică de manechin:
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— Hei, tu, ăla cu trompa mare,
să ieși acum, urgent, din mare!
striga nervosul șoricel,
umflându-și mușchii de pe el.

Mirat, tânărul pachiderm
ieși puțin și zise, demn:
— Ascultă, cu mine vorbești?
— Da! 
 — Ei, și ce poftești?

— Să ieși numaidecât din apă,
și ai să vezi ce te așteaptă!
Dacă-i așa cum bănuiesc,
să vezi ce-am să te bumbăcesc!

Ca orice elefant speriat
și-acesta s-a executat.
Șoarecele, ca o iscoadă,
îl măsură din trompă-n coadă.

— Poți să te-ntorci acum în mare.
M-am înșelat, pe cât se pare…
Norocul tău! scapi de bătaie:
credeam c-ai slipul meu de baie!
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BOBIŢĂ 

Asta-i pasiunea lui: să mănânce pui.
De găini nu se atinge, de cocoș – i-e frică, 
de curcani – fuge de stinge... 
Raţa – dacă-l măcăne, o gaie – de-l croncăne, 
chiar și-o bibilică – dacă-l chirăie – nici nu mârîie.

Dar, de vede-un puișor – sprinten și pufos – 
botu-i tremură ușor, cască, pofticios, 
latră, mustăcește – parcă pus pe harţă...
și, cât zici tu „pește”: HAP! – ţi-l și înhaţă! 

Altfel – e-un căţel deștept, alb, cu-o boabă neagră 
peste ochiul drept. Stăpână-sa neagă 
că „Bobiţă-al ei” fură pui. Cochetă, 
zice dumneai : „Este la dietă!” 

Dar vedeţi că soţul – ce-a clădit poiata – 
a mirosit hoţul și i-o taie : „Gata! 
De nu-și potolește acest prost nărav, 
se cărăbănește!” zice, pe-un ton grav.
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Dar doamna-l iubește pe „Bobiţă draaaaag...” 
ce-l mai giugiulește... Zice : „Îţi atrag 
atenţia, tu, că exagerezi”. El zice: „Ba tu! 
Și mă enervezi!”

Și, din vorbe grele... și, din certuri rele...
Știţi ce s-a-ntâmplat: Ei au divorţat!
Și-o iubire veche – poate, ne-pereche – 
Iată, s-a-ncheiat.

Iar, de-a doua zi, 
Bobby s-a mutat 
lângă K.F.C.

Că... asta-i pasiunea lui: să mănânce pui! 
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NOAPTEA DE VARĂ

Vara, în miez de noapte,
sub raza lunii albe,
șesul susură-n șoapte...
Pe cer, Drumul de Lapte
lucește cu-amăgeli.
Stelele, prinse-n salbe,
descântă cu-aiureli
Pământul somnoros...

Un moș burduhănos
se-ntorcea de la câmp
în carul lui cam strâmb.
Calul mergea la pas,
sătul de-atâta tras
la plug. Și trudit, pesemne
să care ne-ncetat:
stive grele de lemne, 
sfeclă, grâu, fân uscat, 
pământ galben și ud, 
butoaie mari de dud, 
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știuleții de porumb, 
cazanele de plumb, 
glugile de coceni 
cât sonda din Moreni, 
o șină fur-luată... 
de pe calea ferată, 
harbuji și barabule 
și tot felul de scule, 
dovleci, struguri, curechi, 
pneuri și fiare vechi, 
porci vii și chiar porci morți, 
drugi de bătut în porți, 
cărămizi în pichet 
și-o tonă de parchet 
(de pus în living-room – 
cum fac țăranii-acum 
și-i zic așa doar ca să îi spună „home” la „casă”)
...și, peste toate, friends:
țăranul lui obez !

(La așa socoteală, 
calu-ar fi preferat 
să plece-n capitală... 
și-n domeniul privat să-și caute un job – 
trăpaș sau conțopist... 
Era și el un snob de cal corporatist, 
fără a ști defel ce-nseamnă asta... 
Ei, toți suntem la fel... Și cu asta – BASTA!)
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Țăranul fluiera
un ritm de bolero,
iar calul suporta
– că n-avea încotro!

Și, cum mergeau la vale
pe drumul vechi, pustiu,
îi depăși agale
un cățel pirpiriu.

N-o fi avut ce face?
Se simțea singurel?
Cine știe ce zace
într-un cap de cățel?

Atâta știu : cățelu`
se-ntoarse și, jucând
pe loc, ca-n „Alunelu”,
le aruncă, râzând:

„Boieri mari: sara bună!
Mai ușor cu viteza – să n-ajungeți pe Lună!”

Atât a zis, și-apoi,
râzând într-una, tâmp,
văzu un iepuroi
și-o zbughi peste câmp.



204 CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA – BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
P O V E Ș T I  D E  N O A P T E  B U N Ă

Țăranul, uluit, șfichiui din biciușcă
și-atinse calul care porni brusc, ca din pușcă,
și-n două-trei minute ajunseră acas`.
Opriră-n fața porții, să facă un popas.

Țăranul a grăit,
ștergându-și cu mâneca sudoarea
de pe obraji: „Când a vorbit
cățelu-ăla, văleeeu!
mamăăă, ce m-am speriat!...”
Iar calul, trăgându-și răsuflarea,
se-ntoarse: „Tu, dar eu?...
Eu, unul, sunt șocat!”
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MOŞNEAGUL  
ŞI CASA LUI

A fost odată un moșneag
care și-a construit o casă
fără intrare, fără prag,
fără salon, fără terasă.

N-avea baie, bucătărie, 
n-avea tavan, nici dușumea
și, ca să vezi minunăţie – 
căsuţa nici pereţi n-avea !

Dar nu-i păsa, moșneagului...
Și dacă lumea, curioasă, 
îl întreba de casa lui, 
zicea că e cea mai frumoasă.

Nu mai găsesc așa moșneag,
oricât Pământu-am să cutreier...
Și vreţi să știţi de ce mi-e drag?
Că se născuse fără creier!
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MIȚI ȘI PIȚI

Un țăran s-a dus la târg
ca să vândă un cal murg,
pentru că era sărman
și nu avea niciun ban.

S-a tocmit ziua întreagă
să-și vândă bătrâna gloabă
și, abia într-un târziu,
s-a găsit un mușteriu

care să îi dea pe murg
trei parale. Și-n amurg
țăranul s-a-ntors spre casă.
Seara era friguroasă,

începuse și o ploaie,
drumul prost, plin de noroaie…
Cum mergea el, dus pe gânduri,
la cimitir, printre scânduri
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vechi și putrezite toate,
apăru o mâță-n noapte,
ceacâră și jigărită,
care-i zise, repezită:

„Să ii spui lui Miți
că a murit Piți!”

Țăranul n-o luă în seamă.
Se gândea, de bună-seamă,
la necazurile sale
și la lipsa de parale…

Acasă, fără o vorbă,
se așeză lângă sobă.
Pe plită fierbea o oală.
Își luă pisica-n poală

și-și aprinse o lulea,
din care tot pufăia,
necăjit și fără chef.
Nevasta, de la gherghef,

începu să dea din coate:
— Ce era la târg, bărbate?
— Ce să fie? Ca la târg…
— Ai vândut căluțul murg?
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— L-am vândut…
— Pe un preț mare?
— Caii n-aveau căutare…
— Însă era multă lume?
— Mulți, puțini, nu știu a spune…

— N-ai văzut și tu ceva
prin târg, să-mi povestești?
— Ba!
— Dar erau multe cucoane?
— N-am văzut niciuna…
— Doa-a-a-mne!

se-nchină atunci nevasta,
Stau mereu în casa asta
și te-aștept să-mi aduci vești,
dar tu taaaci și pufăiești!

Omul mângâia-ntr-o doară
mâța ce-i torcea în poală
și-și aminti-ntr-o clipită,
de mâța cea jigărită.

— Uite ce-am să-ți spun, nevastă :
când mă întorceam spre casă,
la cimitir, o pisică
a ieșit ca să îmi zică:
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„Să îi spui lui Miți
că a murit Piți!”

Iar pisica, deodată,
sări-n sus, zbârlită toată,
și stupi în fața lui :
— Of! Abia acum îmi spui?

Moș zărghit și pezevenghi!
Am lipsit de la priveghi!
Ah! Să plec în fuga mare,
că-ntârzii la-nmormântare!
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TAPIRUL 

Povestea-i cu-o fetiţă răsfăţată:
oricând voia o jucărie, 
doar striga: „Mamăăă!” – „Tatăăă!” 
și-o căpăta. „Măi, să fie!” 
ar zice-oricine, „chiar așa?” 
Da. Eu știu povestea – fir cu fir: 
fetiţa asta – orice dorea – primea.

Zise-ntr-o zi: „Vreau un tapir!” 
„Ţi-l dau oricând în dar”, 
îi zise tatăl ei, „spune-mi, doar: 
ce e tapirul ?” „Habar n-am!” 
a zis fetiţa. „Doar atâta știu: 
vreau un tapir și vreau să-l am 
acum, aici – și viu!” 
și bătu – în parchetul neted – din picior.

Părinţii, care făceau orice pentru odor, 
se apucară-ndată să se informeze, 
căutând peste tot: în Wikipedia, 
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în librării – au stat să cerceteze 
atlase vechi, știri din mass-media... 
și-au citit enciclopedii în șir – 
pân-au aflat ce este un tapir 
și unde l-ar putea găsi.
Și amândoi porniră, chiar de-a doua zi, 
într-o croazieră lungă – 
înspre America de Sud, spre junglă.
Au întâlnit în Paraguay un trib
Guarani – și-au făcut un schimb: 
pentru un ceas și-o haină de cașmir
– Guarani se-nvoiră să le dea un tapir.

Foarte voioși – părinţii făcură cale-ntoarsă
și repede ajunseră acasă,
nerăbdători să vadă bucuria
fetiţei lor – acum, că „jucăria”
cea nouă – tapirul mult-dorit – 
sta cuminte-ntr-o cușcă – era cam adormit...

Însă, când îl văzu, fetiţa zise: „Nu-mi place deloc! 
E gras, urât, murdar – și-arată ca un porc!” 
Atât a zis – și-apoi plecă la joacă.

Da, chiar așa! Părinţii – ce să facă?
Au luat tapirul și – urmarea-i logică:
l-au dus la o grădină zoologică.
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CÂINELE GRIJULIU

Cică, într-o zi de vară,
un cetățean de la țară
(care n-avea nicio treabă)
se-ndrepta, fără vreo grabă,
către bunul său vecin,
să flecărească puțin.

Omul luă un băț din stradă
și bătu cu el în poartă.

Deodată, peste gard,
apăru un Saint-Bernard
și-i zise cu voce groasă:
— Stăpânul nu e acasă!

Țăranul, cum auzi,
leșinat, se prăbuși.
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Când se sculă, amețit,
zise câinelui, șoptit:
— Tu… ești câine, nu-i așa?
Câinele răspunse: 
— Da.

— Și atunci de ce nu latri,
cum fac ceilalți cățelandri?

— Ah, vă rog să mă iertați,
dar n-am vrut să vă speriați!
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M A R I A N A  B E N D O U

OUL DE PAŞTE

Într-o bună zi cu soare, 
În ograda cea mai mare, 
O găină-mpestrițată 
Face zarvă dintr-o dată 
Ieșind grabnic din poiată.

•
Ce-a pățit, oare, găina 
Mea pestriță, mândra Nina? 
Se tot plimbă aiurea 
Cu doi pui de catifea... 
Cotcodac! și Cotcodac! 
Ce-a pățit?! Ce pot sã-i fac?

•
În cuibar un ou drăguț, 
Nu vrea să fie puiuț 
Și se tot rostogolește 
Până cuibul părăsește...
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•
Cotcodac! Veniți îndată 
Până la mine în poiată 
Să vedeți minune mare; 
Oul meu, nu crapă, ...sare?!

•
Oul s-a rostogolit 
Tot mai mult, mai îndârjit... 
Și prinzând curaj deîndată 
Sări... drept în apa fiartă!

•
Vai! Vai! Vai! și Aoleu! 
Ce păcat de oul meu! 
Nu putea bietul să fie 
Decât fiert, pe-o farfurie?!

•
De era ascultător, 
Se făcea un puișor. 
Îmbrăcat în auriu, 
Piscuia:— Piu, piu, piu!

•
Fierbe acum, bolborosește 
Că n-a vrut să fie pui 
Așa cum sunt frații lui!
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•
Face spumă și bulboace; 
Apa-l frige, nu îi place; 
S-a înroșit aproape tot... 
Ajutor! Nici că mai pot!

•
Gospodina auzindu-l 
Cum se vaită, plăpândul, 
Încercând cumva să scape 
Din năpraznicele ape,

•
Cu o lingurã-l apucă 
Și din oală îl ridică; 
Pe-o năframă românească,
Îl culcă să se răceascã. 
Să-i mai treacă din arsurã 
Îl unge și cu untură!

•
Însă, cum s-a răcorit,
Credeți că s-a liniștit? 
Oul cel neastâmpărat 
La plimbare a plecat 
Tot așa, rostogolit, 
Până... alt ou a-ntâlnit!?
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•
Un ou galben, aurit, 
Nu ca el roșu, pârlit... 
Când de ou s-a apropiat 
Coaja i s-a și crăpat!

•
Căci așa e-n zi de Paște, 
Noi murim pentru a ne naște; 
Ouăle când le-am crăpat 
Zicem: — Hristos a-nviat! 
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CRISTIANO  
MAGICIANO

A fost odată un băieţel
Drăguţ, trist și singurel
Căci toată ziulica
Mama la servici pleca…

•
N-avea tată, nici bunic,
Despre fraţi… ce să mai zic!
Doar bunica mai putea
Cu el uneori să stea.

•
Într-o zi de sărbătoare,
Când crescu un pic mai mare,
Auzi că a venit
În oraș un circ vestit.
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•
Bunica îi dădu în dar
Un bilet la circul „Stelar”
Să vadă lei, tigri, maimuțe
Și alte animăluțe.

•
Dar din tot ce a văzut,
Băiatului nu i-au plăcut
Animalele, ci doar
Magicianul plin de har.

•
Ce scotea din pălărie
Iepurași, flori de hârtie,
Panglici, stele colorate;
Făcea să dispară toate…

•
Spre marea lui bucurie
O trusă pentru magie
Îi aduse unchiul Doru
Când se întoarse cu vaporul.

•
Costum de magician
Îi făcu peste un an
Mama lui când îi văzu
Trusa ce mult îi plăcu.
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•
La vreo treizeci de ani
Visul i s-a îndeplinit:
A ajuns ce și-a dorit
Un magician vestit…

•
Cristiano Mariano,
Maestro Magiciano,
Face trucuri, bucurii
Pentru voi, iubiţi copii.

•
Face vrăji și face glume
Ca nici un copil din lume
Trist și singur să nu fie,
Să aibă clipe de magie…

•
Dar voi, trucuri și magii
Să nu încercaţi, copii,
Ci să creșteţi așteptaţi!
Până atunci,… doar învățaţi!
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A N D R E E A  C R I S T E A

URSUL  
ȘI FURNICA

Ursul brun și cu furnica
Pregătitu-s-au de seară
Ca să meargă cu opinca
La un tribunal de țară.

Că aveau se pare ciudă
De o vreme, dintr-un zor,
Când s-au întâlnit pe drumuri
Și și-au zis o vorbă-n zbor.

Și s-au acuzat pe semne
Ursul mare c-ar fi prost
Iar furnica fără vreme
Că aleargă fără rost.
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Ia te uita cine spune
Că sunt mică cât un praf !?
Ursul mare fără coadă,
Păcălitul fără glas.

Mă grăunte, taci din gură
Că acum te ciufulesc,
Numai suflu și din lume
Te petrec ca pe un rest.

Tot așa vorbeau într-una
Cel mai mare si cel mic,
Neștiind să prindă gluma
De grumazul ei voinic.

Astfel că în doi, din ziuă
S-au grăbit spre tribunal
Povestind la-ntreaga lume
Tot necazul epocal.

Ia privește și la ăștia!
Se auzea pe lângă colț,
De prea bine, n-au ce face
Se zburlesc ca doi netoți.

Și-auzind așa cuvinte
Cum la pas îi însoțeau,
S-au privit mergând ‚nainte,
Mergând drept la tribunal.
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Mă furnică, spune ursul
De la drum prea obosit,
Tu chiar vrei să-mi fie frică
De cel jude prea domnit?

Că să știi, de-acum, de-o vreme,
Când aproape am ajuns,
Parcă simt ca nu mai doare
Tot cuvântul tău rău spus.

Și aș vrea dacă se poate
Ca să stăm să mai vorbim,
Și ne-om înțelege-n toate
Că nu cred că-i mare chin.

Și-așezându-se pe-o piatră
Chiar atunci la asfințit,
Ursul brun și cu furnica
Împăcarea au urzit.

Așa că se vede treaba
Dragii mei, dacă se vrea,
Chiar și ursul cu furnica
Pot la masă ca să stea.
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ȘORICELUL CHIȚ

Eu sunt Chiț, cel din poveste,
Cel ce e și nu mai este,
Eu ce merg din seară-n zori
Prin ogradă și ponori

Rod! Să știți că asta-mi place,
Rod la boabe și-s rapace
Când pe masă mai găsesc
Cașcaval din cel domnesc.

Nu mi-e teamă de pisică
O știu eu de când e mică,
Pot să spun că am salvat-o
Dându-i lapte de la altu.

Ca să poată pe furiș
Cu mustățile-i desiș
Să mănânce o smântână,
Clasa-ntâi, din cea mai bună.
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Eu sunt Chiț ș-aici sunt domn,
Peste tot pot trage-un somn,
Când în casă, când afară,
Eu știu tot ce zboară-n țară.

Știu cocoșul când se scoală,
Rața știu când vrea afară,
Știu și vaca de vorbește,
Vorba vine, când mugește.

Știu gânsacul când se ceartă
C-a plecat gâsca la apă,
Aflu-apoi și de Grivei,
C-a ros scările la șei.

Despre oi...aflu pe seară
Că sunt duse de o vară,
Numai când se strânge ceata
Aflu știri, din una-n alta.

Ce să spun? Eu sunt chiar Chiț
Șoricelul fără dinți,
Ce domnesc sub podul șurii
Unde-s saci cu de-ale gurii.
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Asta este! V-am spus tot,
Acum vreau și eu raport.
Ia să-mi spuneți voi pe rând
Cum vă cheamă, da nu-n gând.

Și să-mi ziceți tot așa
Ce vă place a mânca?
De vă este la bunici
Sau la școala de aici.
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VACA  
ȘI RÂNDUNICA

Pe o pajiște-nverzită
Lângă apa răcoroasă,
Stă o vacă odihnită
Rumegând la iarba grasă.

Tolănită chiar la umbră
Sub o salcie pletoasă,
Parcă simte cum pe spate
Merge-o pasăre voioasă.

Și-ntorcând îndată capul
Lăsând zarea de o parte,
Cu un muget ea deșteaptă
O amiază prinsă-n șoapte.

Ia te uită ce-ndrăzneală
Vaca spune către boț,
Un boț negru cu cămașă
Și codița zici că-i moț.
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Cum te cheamă, mărunțico?
Vreau să știu chiar imediat,
Ca să pot să-ți spun pe nume
Când apuc să mi te bat.

Dar de ce, văcuță dragă,
Vrei tu oare să mă bați?
Că doar eu de bună seamă
Îți vreau binele, ca frați.

Eu sunt rândunica, soră,
Deși clar privind la noi,
Nu s-ar zice că-n vreo parte
Semănăm ca două flori.

Însă dacă treci vederii
Doar acest mic neajuns,
Îmi vei da dreptate, soro,
Adevărul este spus.

Vaca rumegând alene
Ș-o privește-n mod nespus,
Se gândește că de-o vreme
Gândul păsării e dus.

Cum se poate două ființe
Cum e ea și-o păsărea
Să se creadă că vreodată
Ar fi rude, undeva.
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Și pierzându-și din răbdare
Vârful cozii-l învârti,
Alungând de pe spinare
Rândunica, mai aci.

Rândunica răvășită
Dup-așa un gest turbat,
Zboară iute până-n ceruri
Și se duce la ouat.

O să-ți pară rău, surato!
Ai să vezi, ai să mă strigi
Când ai să te simți mâncată
De-un puhoi de gâze-n dungi.

Vaca mare și sătulă
Rumega cu mult nesaț,
Ce a vrut să spună oare
Rândunica dulce-n glas?

Și-ntr-o cruntă nepăsare
Ochii prind a se lăsa,
Adormită într-o clipă
Vaca noastră-i în belea.

Căci din toate cele patru
Zări ce prind a tremura,
Se adună fără veste
Stol de gâze-piază rea.
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Ș-așezându-se pe marea
Și întinsa ierbivoră,
Sug din sângele-i de vacă
Precum beau săteni la horă.

Vaca noastră parcă simte
Cum începe-a o durea,
Corpul mare de bovină
Nu se poate proteja.

Și trezindu-se speriată
Prinde coada a arunca
Când pe-o parte când pe alta
De ziceai că-i o curea.

Dar degeaba! Priponită,
Învârtindu-se în cerc,
Vaca noastră adormită
Azi tot strigă greu din piept:

Ajutor! Săriți, surate!
Voi, văcuțe ce priviți!
Și salvați-mă de moarte
Că mă ard cu a lor dinți.

Însă parcă nu s-aude,
Toate vacile din șes
Se întorc tăcute toate
Legănându-se în mers.
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Vaca noastră prea uimită
Nu mai știe a striga
Și privind speriată cerul
Parcă vede-o rândunea.

Disperată, fără șanse
Și uitând ce a făcut,
Strigă-n limba ei de vacă:
Rândunico, te-am văzut!

Vino repede, surată!
Vino iute să mă scapi!
Că de-un ceas sunt învârtită
Parcă-s pusă la proțap.

Toate gâzele din lume
Au venit pe capul meu,
Parcă numai eu sunt vacă,
Parcă-s singură la greu.

Rândunica fiind o doamnă
Cu manierele la zi,
Se coboară în spirală
Peste stolul de stihii.

Și având iuțeală-n aripi
Și având și zbor pe cer,
Prinde-n ciocul mic și tare
Zeci de gâze ca-ntr-un fier.
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Și la două rotocoale
Ce le face pe-nserat,
Scapă vaca de la moarte
Lăsând cerul înghețat.

Obosită, fără vlagă,
Vaca noastră cade paf,
Ridicând din bătătură
Rotocoale mari de praf.

Și abia-ndrăznind cutează
Să se uite la cel boț
Care stă și o privește
Mulțumită dintr-un colț.

Mică, neagră, în cămașă,
Cu doi ochi ca de mărgea,
Rândunica stă în ramuri
Tot uitându-se... așa.

Rândunico, spune vaca,
Poți în spate să îmi stai,
Nu mă supăr și din coadă
Am să dau ca evantai.

Hai, coboară, nu te teme,
Eu ți-s soră, cum ai spus,
Chiar de nu găsim în semne
Vreo asemănare-n plus.
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Tu ești mică, grațioasă,
Eu sunt mare cât un urs,
Tu cânți dulce la fereastră,
Eu rag aspru la apus.

Însă chiar și cu aceste
Prea puține-asemănări,
Tot te iau de soră dragă,
Păsăreaua mea din cer.

Rândunica prea cuminte,
Făr a spune un cuvânt,
Mi se lasă lin pe vaca
Așezată la pământ.

Și privind-o cu-ndoială,
Cam nesigură pe ea,
Îi șoptește la ureche
Ca și cum ar mângâia.

Eu... să știi... nu-s supărată
Pentru atunci când m-ai lovit,
N-ai știut de bună seamă
Gândul meu cel prea ferit.

Ar fi trebuit pe semne
Să îți spun de la-nceput
Ce pot face pentru tine,
Că sunt mică dar pot mult.
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Dup-o clipă de tăcere
Vaca spune: Am văzut!
Ai o inimă cât mine
Și-i aproape fără scut.

De atunci pe la pășune
De treceai ca să privești,
Le vedeai tot împreună
Personaje din povești.

Dup-așa istorisire
O morală s-ar lăsa:
Nu goni de lângă tine
Nici măcar o rândunea.
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R Ă Z V A N  F U G A C I U

Șoricelul pofticios

Era odată un mustăcios
În ograda de la țară,
Era tare pofticios
Toată ziua prin cămară.

Vai, ce de minunăție!
Așa cum îmi place mie.
Slană, cârnați și șorici,
Eu nu mă mai mișc de aici.

Șoricelul se-n dopa,
Cu tot ce-n labe prindea.
Burtă mare își făcu
Pe ușă nu mai încăpu.
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