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POVESTE DE-O VARĂ PENTRU COPII

Unde facem cunoştinţă cu Bunicul Broscoi 
şi marile întâmplări prin care va trece 

pentru a salva Universul. Îi vom mai cunoaşte 
pe Ana şi Ioan şi pe bunicul lor înţelept

La început era întuneric şi aşa a rămas milioane de ani, până când 
lanterna Bunicului Broscoi a aruncat o rază de lumină care a schimbat 
totul.  Munţii  creşteau,  dar  nu  ştiau  până unde,  pentru  că  nu  vedeau 
nimic. Apele curgeau, dar nu ştiau dacă o fac la deal sau la vale, pentru 
că  nu  vedeau  nimic.  Melcii,  singurii  care  trăiau  pe  Pământ  în  acele 
vremuri, îşi  târau casa în spinare fără să ştie dacă urcă sau coboară, 
dacă urmează un drum, sau dacă întâlnesc o cale ferată pe care ar fi 
bine să nu o traverseze înainte de a se asigura că nu vine un tren grăbit. 
Şi toate astea pentru că nu era lumină.

Pământul se obişnuise aşa, în întuneric, deşi îi  fusese destul de 
greu în  primul  milion  de ani.  Văzuse şi  vremuri  mai  bune,  pentru  că 
Dumnezeu când l-a creat  a făcut-o cu lumina aprinsă.  A muncit  la el 
şase zile şi şase nopţi, după care în a şaptea zi a luat o pauză ca să-şi 
admire  opera.  I-a  plăcut  imediat  ce-a  făcut,  pentru  că  Pământul  era 
aproape rotund, doar puţin mai turtit la Polul Nord şi la Polul Sud şi mai 
umflat în pântece la Ecuator, dar în rest era absolut perfect.

Avea Oceane şi  Continente,  care  se purtau cumsecade şi  erau 
destul de cuminţi. Oceanul Atlantic se juca liniştit cu Oceanul Pacific, iar 
Continentele gemene America de Nord şi  America de Sud stăteau şi 
priveau  liniştite,  ţinându-se  de  mână,  la  jocul  lor.  Doar  aplaudau 
entuziasmate  atunci  când  li  se  părea  că  Oceanul  Atrantic,  sau  cel 
Pacific,  reuşeau  câte  o  piruetă  elegantă  peste  Continentul  îngheţat 
Antarctica.

Continentul Europa şi Continentul Africa au hotărât singure să-şi 
instaleze o piscină cu delfini, aşa că i-au făcut loc între ele şi-au numit-o 
Marea Mediterană, iar Dumnezeu a râs de-i tremurau mustăţile, de-o aşa 
poznă. Mai ales că delfinii erau foarte drăgălaşi şi făceau giumbuşlucuri 
sărind  într-una  prin  apă  şi  stropind  malurile  celor  două  Continente. 
Amândouă erau încântate de isprava lor.

Singurul Continent-bebeluş era Australia, căruia Continentul-mamă 
Asia  îi  pusese  vesta  de  salvare  şi-l  lăsa să se  îmbăieze  în  Oceanul 
Indian, dar cu grijă să nu sară cumva de la trambulină şi să-i stropească 
pe cei din jur, pentru că ar fi dat dovadă de proastă creştere. Asia era 
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foarte grijulie cu Australia, care avea cârlionţi de corali şi ochii albaştrii-
azur, cumpărându-i o acadea de Noua Zeelandă pentru că era cuminte 
şi îi zâmbea frumos chiar şi Oceanului Arctic.

Pe când Dumnezeu admira  mulţumit  şi  satisfăcut  toate  lucrurile 
bune şi frumoase pe care le crease cu mâinile lui plămădind Pământul, 
de la etajul  întâi  al  atelierului  veniră în  vizită alte opere ale sale mai 
vechi: Saturn, scuturându-şi cu mândrie inelele lui de gheaţă diamantată 
(un  unicat  în  Univers)  şi  Jupiter,  cu  mâinile  la  spate  şi  cu  burta  lui 
respectabilă  îmbrăcată  într-o  vestă  roşiatică  ce-l  cuprindea  cu  greu. 
Jupiter avea în buzunarul vestei un ceas rotund pe care-l numea „Cea-
mai-mare-furtună-din-sistemul-solar”,  dar  nimeni  din  atelier  nu  avea 
habar de ce. Era un ceas frumos, cu cadran schimbător de la roşu închis 
la albastru brăzdat de fulgere, dar toţi cei care-l văzuseră deja se cam 
săturaseră ca Jupiter să continue să-l fluture ostentativ pe sub nasul lor.

De altfel Jupiter era un tip sâcâitor şi cam plin de el. Şi de astă 
dată, după ce el şi Saturn studiară curios noua creaţie a lui Dumnezeu, 
tuşind uşor, Jupiter deschise vorba:

-  Scuză-ne  Stăpâne  şi  Creatorule,  lăudate  fie-ţi  mâinile  tale 
făcătoare de minuni, dar ce este această nouă... sferă, pe care tocmai ai 
terminat-o?

Dumnezeu se scărpină uşor în cap, îşi  împinse ochelarii  în sus, 
spre rădăcina nasului şi, privindu-l pe Jupiter cu atenţie îi răspunse:

- Sfera de care vorbeşti nu are încă un nume. Mă gândesc să-i pun 
numele Pământ, dar nu e ceva hotărât. Va fi un fel de... frate al vostru.

-  Frate?  zise  Jupiter.  Şi  să-l  cheme Pământ?  Hm,  nu-mi  place 
deloc ideea asta! 

-  Nici  mie,  deloc!  sublinie  cu  largi  clătinări  din  cap  şi  Saturn, 
scuturându-şi inelele.

- Apoi, reveni în discuţie Jupiter, ce fel de nume e ăsta, Pământ? 
Sună ciudat şi, chiar dacă nu am urechi, tot mi se pare că rostirea lui nu 
face niciun fel de ecou, nu are niciun pic de muzicalitate!

De astă dată Dumnezeu se încruntă şi se ridică din jilţ, plimbându-
se  sever,  cu  mâinile  la  spate,  prin  atelier.  Jupiter  şi  Saturn  tăceau 
încurcaţi,  pentru că îşi  dădură seama că au făcut o greşeală care l-a 
supărat  pe  Creator.  Aşadar  tăceau  şi  aşteptau.  În  cele  din  urmă 
Dumnezeu grăi:

- Sunt mirat că voi, care sunteţi tot creaţii ale mele, îmi vorbiţi în 
felul ăsta de fratele vostru mai tânăr. Pe tine, Jupiter, te urmăresc de 
mult. Ai minte, am văzut asta, dar te porţi de parcă n-ai avea. Îţi place ca 
toţi cei din atelier să te admire şi să te laude, iar asta arată un defect de 
caracter. Nu ştiu dacă eu am greşit când am amestecat în materia din 
care te-am făcut şi praf de stele, sau dacă e un defect de educaţie. 
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Jupiter îşi drese glasul ca pentru a spune ceva, dar întâlni privirea 
severă a lui Dumnezeu, care-l ţintuia pe deasupra ochelarilor şi îşi înghiţi 
vorbele. Dumnezeu continuă:

- Mă uit la tine cum te împodobeşti cu Sateliţii tăi şi te mândreşti cu 
ei de parcă tu i-ai fi făcut şi nu tot Eu. Chiar deunăzi Europa şi Junona mi 
s-au plâns că îţi place ca ei să asiste la trezirea ta de dimineaţă şi să-ţi 
ureze în cor „Bună dimineaţa!”, de parcă ai fi un rege. Sunt mâhnit de 
toate lucrurile pe care le aflu despre tine, Jupiter! tună cu voce gravă 
Dumnezeu. 

Jupiter lăsă capul în jos, în timp ce scoase din buzunarul vestei 
ceasul  „Cea-mai-mare-furtună-din-sistemul-solar”  şi  se  juca  nervos  cu 
lănţişorul lui.

- Iar tu, Saturn, nu eşti decât o copie şi mai nereuşită a fratelui tău 
Jupiter,  pe  care  nu  cauţi  decât  să-l  imiţi  în  cel  mai  nefericit  mod  cu 
putinţă!

Pe măsură ce vorbea, glasul lui  Dumnezeu deveni de tunet,  iar 
planetele  celelate  începură  să  se  rostogolească  prin  atelier  speriate, 
adunându-se în grabă să vadă ce s-a întâmplat: „Doamne, Stăpâne şi 
Creatorule, cine te-a mâniat?” Veniră unul după altul Neptun şi Venus, 
Mercur şi Pluto, iar apoi ajunseră şi Marte împreună cu Uranus.

- Se mai găseşte cineva printre voi care nu este mulţumit de noul 
vostru frate, Pământ?, întrebă Dumnezeu. În atelier se aşternu tăcerea, 
pe care Venus o  rupse în  cele din  urmă,  cu voce tremurată,  printr-o 
constatare:

- Dar noi nu ştiam că avem un frate!
- Tăcere! tună Dumnezeu, Tăcere şi iar tăcere! A fost dorinţa mea 

să mai creez o planetă şi să-mi împodopesc cu ea atelierul! Nu trebuie 
să vă dau vouă socoteală! 

Se aşeză din nou în jilţ cugetând. Planetele se adunară într-un colţ 
al  atelierului,  doar  Pământul  rămase  singur  şi  stingher  în  mijlocul 
atelierului.

- Soare, grăi în cele din urmă Creatorul, unde eşti Soare?
Din înaltul atelierului coborî în toată spendoarea lui, ca o sferă de 

flăcări,  Măreţul  Soare,  iar  planetele  îşi  feriră  cu grijă  faţa  de pala  lui 
dogoritoare de foc şi lumină.

- Planetele mi-au pus la îndoială creaţia pentru că am hotărât să 
mai  plămădesc  şi  să  le  adaug  încă  o  planetă,  pe  care  am  numit-o 
Pământ.

- Este voia Ta Doamne, Tu ne-ai creat pe toţi!
- Ai grăit ca un înţelept, ca un copil adevărat, Soare! Se vede că 

eşti  făcut  în  întregime  din  praf  de  stele  şi  că  am pus  în  tine  toată 
înţelepciunea Bătrânului Univers.

4



-  Îţi  mulţumesc,  Doamne,  pentru  că  mă  preţuieşti,  iar  eu  Te 
slăvesc!

- Îi voi învăţa pe aceşti nerecunoscători ce înseamnă eternitatea, 
scutindu-i de lumina ta, de care au avut parte încă de la naştere. Vei 
părăsi  deci,  împreună  cu  mine,  atelierul  şi  vom  lăsa  planetele  în 
întunericul de gheaţă pe care nu l-au cunoscut încă. Unde este Bătrânul 
Timp?

-  Îşi  face  socotelile  pe  care  i  le-ai  dat  în  podul  atelierului, 
Creatorule, grăi Soarele.

- Pofteşte-l, te rog, să coboare şi dumnealui alături de noi.
Bătrânul Timp, cu mersul lui greoi de tic-tac şi cu matia-i  rotocoale şi 
spirale  nesfârşite,  coborî  la  agitata  adunare,  găsindu-l  pe  Dumnezeu 
încruntat şi bătând nerăbdător din picior.

- Eşti mâniat, Stăpâne? rosti Bătrânul Timp o precaută întrebare.
- Nu sunt mâniat, dar simt nevoia să pun ordine în petecul ăsta de 

Univers.  Am vrut să creez pentru prima dată ceva şi  din altă materie 
decât din praf de stele şi am făcut planetele. Le cunoşti.

-  Le  cunosc,  Stăpâne!  Mai  ales  pe  caraghiosul  acela  cu  vesta 
roşiatică  care-şi  râde de  mine  cât  e  curgerea  luminii  printre  stele  de 
lungă.

- Prea bine, am deja ac de cojocul dânsului şi a celorlalţi. Vei veni 
şi dumneata cu mine, alături de Soare, de vom părăsi atelierul acesta şi 
abia peste un miliard de ani îmi vei aduce aminte să mă gândesc ce 
anume am de făcut cu aceste creaţii păcătoase ale mele.
Acestea  fiind  zise,  Dumnezeu,  însoţit  de  Bătrânul  Timp  şi  se  Soare, 
închise uşa atelierului în urma Sa. În atelier se aşternu întunericul cel 
mai de nepătruns şi frigul.

Bunicul Broscoi era singura vieţuitoare din acel petec de Univers a 
cărui înţelepciune nu putea fi pusă la îndoială. De felul lui, era locuitor al 
planetei  Marte,  care fusese plămădită asemeni Pământului,  cu apă şi 
viaţă şi cu munţi semeţi. Dar din neglijenţă, şi pentru că se aşezase în 
atelier aproape de Soare (pe care îl  admira în secret), Marte se usca 
încetul cu încetul, lăsând să i se vadă nispurile şi pietrele roşii. Într-un fel 
Marte nu era supărat, dimpotrivă se lăuda cu noul lui aspect şi, în secret, 
le lăsa pe celelalte planete să creadă că roşul strălucitor pe care îl afişa 
se datora puţin şi faptului că Dumnezeu pusese o mână de praf de stele 
în materia din care fusese făcut.

Ca biată făptură doritoare de apă, Bătrânul Broscoi a fost nevoit să 
se  retragă  zi  după  zi,  ajungând în  cele  din  urmă  să-şi  caute  ultimul 
refugiu în Marea Polului Nord a lui Marte. Voise de multe ori să poarte o 
discuţie  serioasă  cu  Marte  în  ceea ce priveşte  amiciţia  lui  cu  Soare, 
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pentru că lumina şi căldura prea multă îi dăuna pielii lui iubitoare de apă, 
dar Marte îl amânase zi după zi, iar în cele din urmă renunţă cu totul.

Atunci când se resemnase şi credea că nimic mai rău nu se poate 
întâmpla, Bunicul Broscoi află că lipsa de lumină şi căldură pot fi chiar 
mai  rele.  Când Dumnezeu se decisese să le  dea o lecţie  planetelor, 
plecând împreună cu Soare şi cu Bătrânul Timp din atelier, un întuneric 
de gheaţă se aşternu cât ai bate din palme. Apa de la polii  lui  Marte 
îngheţă în prima jumătate de milion de ani, aşa că Bunicul Broscoi fu 
nevoit să caute căldura în Vulcanii lui Marte. 

Noua situaţie era mai rea şi pentru că apa îi lipsea chiar mai mult 
decât înainte. Era nevoit să urce la suprafaţă, pe un ger năprasnic, să 
adune cu sacul bucăţi de gheaţă, pe care apoi să le coboare pe un drum 
istovitor  în  interiorul  Vulcanilor  ca să le  topească şi  să-şi  umezească 
astfel pielea, ochii şi să-şi astâmpere setea, după care era nevoit să o ia 
de la început.

În tot acest timp singura lui sursă de lumină era o scânteie de foc 
pe care Vulcanii i-o dăduseră în folosinţă, dar îl puseră să jure că o va 
folosi  cu  fereală,  să  nu-l  vadă  cumva  Dumnezeu,  care  poruncise  la 
plecare să se stingă toate luminile din atelier.

Într-una din zile, Vulcanii stăteau la sfat cu Bunicul Broscoi, pentru 
că îşi dăduseră seama că, dacă Dumnezeu nu va decide cât mai curând 
să-l readucă pe Soare în atelier, atunci întunericul de gheaţă va ucide 
orice strop de căldură şi,  desigur,  îi  va îngheţa şi  pe ei.  Atunci  toate 
planetele, inclusiv Jupiter cel mândru şi  slab de înger, nu vor fi  decât 
nişte bucăţi moarte de gheaţă, iar Dumnezeu le va arunca la coşul cu 
lucruri stricate din Univers. Ori asta, gândiră la unison Vulcanii şi Bunicul 
Broscoi, nu trebuia să se întâmple. 

Dar  Dumnezeu  putea  fi  foarte  încăpăţânat  atunci  când  ceva  îl 
supăra  şi  planetele  nu  erau  destul  de  înţelepte  încât  să-l  facă  să-şi 
schimbe decizia. În plus, ele nici nu puteau părăsi atelierul, chiar dacă ar 
fi vrut să-şi ceară iertare pentru comportamentul lor lipsit de înţelepciune 
şi recunoştinţă.

Aşadar Vulcanii îi ziseră în cor Bunicului Broscoi:
- Bunicule Broscoi, te-am găzduit şi te-am protejat pentru că am 

ştiut tot timpul că tu, care eşti înţelept, ai putea fi cândva singura noastră 
speranţă. Tu ai putea să-i  vorbeşti  lui  Dumnezeu şi să-l  rogi  să nu-şi 
pună la îndoială toată creaţia pentru câteva vorbe obraznice.
Bunicul Broscoi nu le răspunse imediat. Stătu să cugete, pentru că aşa 
face  orice  vieţuitoare  purtătoare  de  înţelepciune.  Întâi  gândeşte,  apoi 
grăieşte, întâi măsoară, apoi taie, întâi ascultă atent şi abia apoi spune 
ce are de spus.

-  Mi-e  teamă,  domnilor  Vulcani,  că  vă  puneţi  în  mine  speranţe 
multe  şi  pe  care  aş  putea  să  le  înşel.  Eu  nu  sunt  decât  o  biată 

6



vieţuitoare, iar când Bătrânul Timp îşi va aduce aminte, va trebui să mor 
şi să mă transform în lutul din care am fost plămădit. Eu nu sunt atât de 
tare şi de durabil ca voi, ca să mă pot lupta cu frigul şi întunericul, să 
străbat  atelierul  acesta  imens,  să  trec  de  porţile  lui  şi  să  ajung  la 
Stăpânul nostru, Dumnezeu.

- Ştim toate câte le spui şi ne-am gândit la ele. Te vom ajuta cum 
vom putea ca să-ţi îndeplineşti sarcina. Mai mult decât atât, îţi dezvăluim 
şi un secret pe care nu ai cum să-l cunoşti. Cearta dintre planete a pornit 
de la noua planetă Pământ, pe care Dumnezeu a dăruit-o cu munţi şi cu 
ape,  cu  iabă  şi  păduri  în  care  vieţuitoarele  ca  tine  pot  trăi  un  trai 
mulţumitor şi îmbelşugat. O dată ce-ai plecat de pe Marte, să-i ceri lui 
Dumnezeu să îţi îngăduie să nu te mai întorci şi să binecuvânteze pentru 
tine noul sălaş pe Pământ. Aceasta va fi răsplata ta dacă vei reuşi!

- Vă mulţumesc, domnilor Vulcani, că vă gândiţi la mine în acest 
fel, dar eu tot nu văd cum aş putea să îndeplinesc ce-mi cereţi.

-  Îţi  vom da să  te  ajute  două daruri  preţioase.  Zicând acestea, 
Vulcanii scotociră în adâncurile lor şi scoaseră întâi un obiect strălucitor, 
de parcă ar fi fost una din razele sfântului Soare. Aceasta, ziseră ei, a 
fost o scânteie din podoaba de lumină a Soarelui, pe care a pierdut-o din 
nebăgare de seamă pe când tăifăsuia cu Marte. Dar noi am prins-o şi am 
ferecat-o  în  această lanternă pe care  ţi-o  vom da,  chiar  de încălcăm 
porunca Domnului, pentru a te ajuta de ea. Apoi aduseră, legată ca un 
cal  nărăvaş,  o steluţă palidă cu o coadă ce putea înconjura aproape 
întregul Marte. Ea, îi spuseră, e o Cometă, pe care Dumnezeu a creat-o 
din joacă şi i-a dat drumul să se zbenguie prin atelier. Dar Marte a prins-
o şi a ascuns-o la noi, pentru că i s-a părut că-i dă mai multă strălucire. 
Şi iată că acum ne foloseşte. Te vei urca pe coada ei şi, dacă o struneşti 
cum trebuie, vei face cu ea călătoria până la Dumnezeu.

După un alt răstimp de chibzuire, Buncul Broscoi grăi:
- Vă mulţumesc, domnilor Vulcani, că v-aţi gândit la toate şi, mai cu 

seamă,  că m-aţi  ales  pe  mine  pentru  o  aşa îndrăzneaţă  sarcină.  Cu 
darurile  pe  care  mi  le-aţi  făcut,  cred  că  voi  putea  să-mi  îndeplinesc 
sarcina. Voi pleca la drum neîntârziat.

Bătrânul se opri  din citit  şi închise cartea cu coperţiile groase şi 
aurii. Îşi scoase ochelarii şi-i privi cu infinită şi caldă dragoste pe cei doi 
nepoţi ai săi, Ana şi Ioan. Se ridică apoi cu greutate din fotoliul său şi 
aşeză cartea pe rândul de sus a bibliotecii, după care reveni şi-şi chemă 
nepoţii să i se aşeze pe genunchi.

Copii  se  ghemuiră  în  braţele  calde  ale  bătrânului,  privind  cum 
lumina  focului  din  cămin  se  reflecta  în  sclipiri  roşietice  şi  liliachii  din 
cotorul  cărţii  pe care tocmai  o aşezase în raftul  bibliotecii.  Ioan,  care 
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avea cinci anişori de mult împliniţi şi era cel mai mare dintre fraţi, rupse 
tăcerea cu o întrebare care o frământa deopotrivă şi pe sora lui:

-  Bunicule,  cine  a  scris  cartea  din  care  ne-ai  citit  povestea 
planetelor şi a Bunicului Broscoi?

- Era bătrân ca şi tine? continuă cu întrebarea fetiţa.
Bătrânul îşi netezi uşor mustăţile albe şi stufoase şi apoi le aşeză 

fiecăruia pe creştet palmele sale trudite, mângâindu-i cu drag.
-  Cartea,  dragii  mei,  este  scrisă  de  un  mare  înţelept  grec  de 

demult, pe care îl chema Pitagoras. El nu era doar înţelept, dar era şi un 
învăţător pe care îl ascultau cu atenţie copii şi oameni mari deopotrivă. 
Pitagoras cunoştea toate tainele lumii în care trăia şi avea puterea de a 
înţelege graiul şi dorinţele plantelor şi animalelor, aşa cum îi înţelegea şi 
pe oameni.

- Dar el ştia limba animalelor? întrebă Ioan cu seriozitate.
-  Nu  dragul  meu,  nu  vorbea  cu  animalele  pe  limba  lor,  dar 

înţelegea cu mintea lui pătrunzătoare multe din tainele necuvântătoarelor 
şi pentru asta era considerat atât de înţelept, ca nimeni altul în vremea 
lui.

- Şi tu eşti la fel de înţelept ca şi Pitagoras, nu-i aşa bunicule? zise 
Ana  şi-i  cuprinse  gâtul  cu  braţele  ei  mici.  Bătrânul  râse  cu  poftă  şi 
mulţumire.

-  Nu, draga mea nepoată,  nu sunt  la fel  de înţelept  ca bătrânul 
grec, care a fost unic în lume şi pe care nimeni nu l-a întrecut vreodată. 
Dar sunt destul de înţelept să-i păstrez cu grijă cărţile şi, mai ales, să vă 
citesc şi vouă din ele. În felul ăsta învăţătura lui  vă va face şi  pe voi 
înţelepţi.

- Când, când ne mai citeşti din cartea lui, bunicule? întrebă Ioan. 
Vrem să ştim ce s-a  întâmplat  mai  departe  cu Bunicul  Broscoi  şi  cu 
planetele.

- Da, şi cu cometuţa pe care o călărea Bunicul Broscoi, întări Ana.
- Dragii mei,  pentru ca să citesc din cartea asta trebuie să aleg 

câte o seară magică. Uite, astăzi e Paştele, iar sărbătoarea Paştelui ne 
aduce aminte în fiecare an de învierea Domnului nostru Iisus şi pentru 
asta e o seară magică. Vom aştepta, cu răbdare, seara de întâi iunie, 
care este prima zi din prima lună de vară. Şi ea e o seară magică şi 
atunci vă voi citi din nou din cartea înţeleptului Pitagoras. Nu degeaba, în 
prima zi a lui iunie se spune că este Ziua Copiilor.

Apoi bătrânul îi luă pe cei doi nepoţi ai săi de mânuţe şi, cu glas 
blajin, îi îndemnă să meargă la culcare. Afară noaptea magică a Paştelui 
dezvelise  toate  stelele,  iar  plapuma nopţii  îi  aştepta  pe  amândoi  să-i 
învelească în visele copilăriei.
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Bunicul Broscoi o cunoaşte pe Nabiru 
şi părăseşte Vulcanii de pe Marte. Începe aventura, 

dar Ioan şi Ana nu-i vor afla încă sfârşitul

Bătrânul îşi drese glasul şi scoase din buzunarul vestei ceasul său 
vechi de argint. Îi ridică capacul, îl privi, apoi îl întoarse cu grijă şi-l potrivi 
la ora exactă, după anunţul făcut de crainic la radioul cu lămpi de pe 
masă. Cei doi copii stăteau aproape fără să sufle, fiecare pe scăunelul 
lui, şi-i urmăreau cu atenţie fiecare mişcare. 

Îndemnat parcă de privirile lor mari, bătrânul se hotărî şi se ridică 
încet din jilţul său acoperit cu o blană mare şi moale de oaie merinos. 
Îndreptând cu greu spinarea lui obosită, luă cu grijă din raftul de sus al 
bibliotecii cartea groasă cu coperţi aurii şi-o puse sub braţ. Se îndreptă 
apoi cu paşi înceţi către tindă şi, din uşă, se întoarse puţin şi rosti un 
îndemn către copii:

- Haideţi, dragii mei, vă citeşte bunicul o poveste! 
Înainte să apuce să mai facă un pas, cei doi îi  şi trecură printre 

picioare, strigând de bucurie. Bătrânul luă cu sine o lampă cu petrol, pe 
care o aşeză cu gijă pe brâul  de lemn al  tindei,  lângă scaunul lui  cu 
spătar,  acoperit  cu  blană  de  iepure  sălbatic.  Copii  se  aşezară  pe 
scăunelele lor, în faţa bătrânului, de-a stânga şi de-a dreapta lui. Nu-i 
dădură răgaz:

- Hai, bunicule, hai, ne citeşti?
- Şi ce-aţi vrea voi să vă citesc, mă rog?
-  Ei  ce,  zise  băieţelul,  povestea  Bunicului  Broscoi!  Da,  şi  a 

Cometuţei! întări feţiţa.
- Ei, ha, ha, ha! râse cu poftă bătrânul. N-aţi uitat, va să zică! Bine, 

atunci să vă citesc povestea mai departe.

În viaţa lui lungă, pe care Bătrânul Timp nu poate să o măsoare, 
Dumnezeu a creat o mulţime de lumi. Din scânteile minţii Lui divine, care 
s-au rătăcit pierdute în lumile pe care le-a creat, omul a primit un dar de 
nepreţuit:  imaginaţia.  Puterea  şi  plăcerea  de  a  crea  lucruri  noi. 
Imaginaţia este o formă de exprimare dumnezeiască, iar dacă este să 
vorbim despre El, Creatorul tuturor lumilor din Univers, atunci imaginaţia 
este primul lucru ce ne vine în minte.

Să ne imaginăm cea mai frumoasă floare care poate exista, care 
ne  bucură  sufletul  şi  privirea.  Ei  bine,  El  a  creat-o  pentru  că  şi-a 
imaginat-o cu mult  înaintea noastră.  Să ne închipuim că strângem în 
braţele noaste mici pe cea mai bună şi mai iubitoare mamă din lume. 
Ştiţi acum, ea, mama voastră atât de caldă şi de mult iubitoare, dreaptă 
şi aspră atunci când este nevoie, ei da, şi pe ea Dumnezeu a imaginat-o 
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şi a creat-o prin puterea Lui şi i-a dat în dar inima ei mare în care vă 
poartă mereu.

Atunci când a pornit la drum, Bunicul Broscoi nu îşi imagina ce-l va 
aştepta. Era înţelept, nici vorbă, dar trăise toată viaţa lui de până atunci 
însoţindu-l pe Marte, care-l găzduia. Auzise, ce-i drept, de toate celelalte 
planete, ştia unele din cusururile planetei Jupiter, auzise de inelele lui 
Saturn, de strălucirea planetei Venus şi de frumuseţea albastră a noii 
planete Pământ. Dar nu-şi imaginase pentru sine că, vreodată, îi  va fi 
menit să cunoască şi alte lumi şi că ar putea, cumva, să ceară găzduirea 
planetei Pământ, unde i-ar putea fi mult mai bine.

Iată, până şi Vulcanii, care nu erau decât nişte bătrâne stânci ivite 
din  inima  fierbinte  de  lavă  a  lui  Marte,  au  dat  mai  multă  dovadă de 
imaginaţie decât el. Prin urmare, Bătrânul Broscoi a cerut, înainte de a 
pleca în călătorie, să fie lăsat să mediteze încă cel puţin un an. A făcut 
acest lucru, deşi a promis întâi că va pleca neîntârziat. Dar, în tot acest 
timp  a  vrut  să  înţeleagă  cum  imaginaţia  poate  să  adâncească 
înţelepciunea şi să ajute la cunoaşterea lumii.

Pentru ca un înţelept să reuşească în acţiunile lui, el trebuie să-şi 
poată imagina situaţiile noi care-l pot aştepta în drumurile pe care le va 
urma. Orice înţelepciune, orice gând, cât ar fi el de strălucit, trebuie să 
poată fi comparat cu un altul şi, în felul ăsta, să se dovedească a fi mai 
bun, mai util. Dacă există stele pe cer, atunci şi cele care nu pot fi văzute 
ar putea fi cunoscute, dacă ţi le imaginezi.

Poată că noaptea întunericul este de nepătruns, dar în mintea ta 
imaginaţia  lucrează  ca  o  lanternă  magică  şi-l  luminează.  Dacă  ai  un 
suflet curat şi bun, atunci întunericul se va deschide doar cu făpturi de 
lumină, prietenoase, care te vor însoţi ca nişte adevăraţi tovarăşi. 

Vulcanii l-au înţeles şi, cum pentru ei un an nu însemna mai mult 
decât două trei bătăi de pleoape, au încuviinţat. În plus, l-au încredinţat 
pe Bunicul Broscoi că, înainte de a începe călătoria lui, era bine să fie 
împăcat cu sine, să-şi cântărească bine înţelepciunea iar puterile să şi le 
cumpănească.

Când s-a hotărât să plece, s-a ridicat, şi-a luat lanterna magică şi a 
plecat să o cunoască mai bine pe Cometuţă. I-a mângâiat uşor coama, 
care s-a înfiorat, ridicându-se în miriade de ace de gheaţă şi de diamant.

- Cum te numeşti, Cometuţo? Mă numesc Nabiru şi sunt un pui de 
stea. Am fost făcută din praf de stele, gheaţă şi diamant, iar asta se vede 
cel mai bine când mă aflu în apropierea Soarelui. Atunci coama mea se 
alungeşte şi se face frumoasă, argintie.

- Foarte frumos, draga mea Nabiru! Ştii că trebuie să ducem bun 
sfârşit o misiune grea, nu-i aşa?
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- Dar, domnule Broscoi, ştiu. Şi deşi sunt o cometă tânără, mi-a 
fost hărăzit un viitor de stea strălucitoare. Atunci când voi putea părăsi 
atelierul  în  care  am  fost  creată,  atunci  voi  putea  străluci  pe  cer 
aruncându-mi coama printre alţi  aştrii  strălucitori.  Abia aştept, deci, să 
plecăm!

- Aş dori, înainte de a găsi o cale prin care să părăsim atelierul, să 
căutăm întâi noua planetă Pământ...

- Da, da o ştiu, e cea albastră şi frumoasă!
- Da, ei bine, mi s-a spus că această planetă, Pământ, ar putea fi 

cel mai bun cămin pentru mine şi aş vrea mai întâi să o vizităm, să văd 
cât este de adevărat. Dar nu ştiu cum o putem găsi.

- O. ştiu eu, ştiu eu! Nabiru îşi fremăta coama de fericire, aruncând 
mici scântei şi izvoare de lumină. Am văzut cum Pământ a rămas, atunci 
când s-a  lăsat  întunericul,  în  mijlocul  atelierului.  Cu lanterna ta  şi  cu 
viteza mea de zbor, va fi o nimica toată să o găsim! Iar acum, îl îndemnă 
Nabiru pe Bunicul Broscoi, nu mai sta, aruncă-te în spinarea mea şi să 
plecăm!

Cometuţa se avântă părăsindu-l pe Marte şi,  după ce i-a dat un 
ocol de rămas bun, începu să caute prin atelier, folosind ca sursă de 
lumină lanterna magică a Bunicului Broscoi.

Cu  toată  viteza  şi  priceperea  cometuţei  Nabiru,  călătoria  dură 
foarte mult timp, iar Bunicul Broscoi ştia asta după oasele lui bătrâne. 
Lanterna magică a Vulcanilor avea o rază foarte frumoasă de lumină, de 
culoare  roz-purpurie,  dar  chiar  şi  aşa  în  bătaia  ei  n-au  văzut  nimic, 
pentru multă vreme.

Au trebuit să se bazeze doar pe instinctul lui Nabiru, care dăduse 
de atâtea ori ocolul atelierului, încât ştia aproape pe de rost, chiar şi în 
întuneric,  unde anume ar  putea fi  găsit  Pământul.  Deodată,  zăriră  în 
spaţiul  gol  dinaintea  lor,  în  viteza zborului  nebun al  Cometuţei,  sfera 
albastră-strălucitoare a Pământului.

- E frumos, zise Bătrânul Broscoi, e atât de frumos!
- O, păcat că nu l-ai văzut atunci când Soarele lumina atelierul. E 

un adevărat spectacol!
Se  apropiară  în  cercuri  strânse de Pământ  şi  se  aşezară pe o 

insulă frumoasă din Marea Mediterană. Această insulă avea să devină 
cândva cunoscută ca insula frumoasei zeiţe Afrodita, sau Venus, cum i 
se mai spune. 

În  lumina  lanternei  magice,  Bunicul  Broscoi  văzu  minunăţii  fără 
număr: chiparoşi falnici, dar desfrunziţi şi argintaţi, ape limpezi, dar reci 
acum, munţi măreţi, dar ninşi cu zăpezi sclipitoare.

- Cine-mi tulbură somnul? se auzi din străfunduri. Cine sunteţi voi, 
străinilor?
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-  Suntem  Cometuţa  Nabiru  şi  Bunicul  Broscoi  şi  venim  de  pe 
planeta Marte, răspunseră cei doi vizitatori cuviincios.

- Şi ce poftiţi voi doi, mă rog? se auzi din nou glasul, despre care 
cei doi înţeleseră că este al Pământului.

-  Mărite  şi  frumos  Pământ,  răspunse  Bunicul  Broscoi  cu  o 
plecăciune, de care nu era sigur că avea nevoie, dar aşa era el: înţelept 
şi  politicos  totodată.  Suntem  doi  călători  ce  am  pornit  în  cautarea 
Stăpânului Creator Dumnezeu.

-  Îndrăzneaţă  misiune  v-aţi  asumat,  mormăi  Pământul  în  barba 
pădurilor sale. Şi care este scopul călătoriei voastre, v-aş întreba?

- Am vrea, dacă Luminatul va dori să ne primească şi să accepte 
să  ne  vorbească,  să-l  rugăm  să-i  permită  Domnului  Soare  să  se 
reîntoarcă  în  atelier,  pentru  că  întunericul  va  îngheţa  altfel  tot  ce  se 
găseşte aici şi va fi păcat.

- Asta e drept, fu de acord şi Pământul. Eu însumi sufăr de frig şi 
nu cred că va mai trece mult până când apele mele albastre, fala mea, 
vor îngheţa pentru totdeauna, iar pădurile mele verzi, astăzi argintate de 
îngheţ, se vor face mici fărâme!

-  Dar  acesta nu este unicul  scop al  vizitei  noastre,  continuă să 
vorbească Bunicul Broscoi. Trebuie să mărturisesc că, înainte ca eu şi 
Nabiru să părăsim atelierul în căutarea Creatorului, eu am vrut să-ţi fac o 
vizită, domnule Pământ, pentru că s-a dus vestea în tot atelierul despre 
frumuseţile tale. Mă gândesc că, de va fi să izbândesc în misiunea mea, 
mi-aş dori să mă stabilesc aici, în pădurile şi lângă apele tale, dacă-mi 
vei îngădui.

- Fireşte, fireşte, sunt oricând dornic de oaspeţi,  vei fi  binevenit! 
Totuşi, nu pot să nu mă mir de îndrăzneala misiunii  voastre şi să mă 
întreb dacă ştiţi cu adevărat cât de greu vă va fi să izbândiţi?

Ştiţi  oare, mă întreb, cât de primejdios este să părăsiţi atelierul? 
Atunci când Creatorul m-a terminat şi îşi admira opera, care eram eu, l-
am auzit vorbind cu Bătrânul Timp despre Furiile care păzesc intrarea în 
atelier.  Ele sunt creaturi  de întuneric şi  gheaţă, cu gheare şi  colţi  din 
fulger, cu ochii de foc a căror privire te împietreşte pe loc şi care aleargă 
mai iute decât gândul.

Cometuţei Nabiru i se zbârlise coama de gheaţă şi de diamante 
auzind toate acestea. Bunicul Broscoi căzu pe gânduri. Veştile pe care le 
auzise nu erau tocmai bune şi se mira că Vulcanii nu auziseră despre 
Furii. Sau poate că auziseră, dar se gândiseră să nu-i spună, pentru că 
altfel s-ar fi clătinat în hotărârea lui.

- Şi ce putem face, nobile Pământ, ca să avem totuşi o şansă de a 
izbândi?

- Eu am să vă ajut cum pot şi cât am să pot. În primul rând, am să 
vă dăruiesc o oglindă de argint aurit, prin care să puteţi privi Furiile fără 
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să fiţi în pericol ca privirea din ochii lor să vă îngheţe. Apoi am să vă mai 
dăruiesc un văl împletit din cea mai fină ceaţă, culeasă din văile munţilor 
mei,  cu  care  vă puteţi  acoperi,  încercând să  treceţi  neobservaţi.  Dar 
acest văl nu poate fi folosit decât pentru un scurt timp. Iar în al treilea 
rând, vă mai dau un sfat: porniţi de căutaţi pe sora mea, planeta Venus. 
Este înţeleaptă şi se află în posesia unor puteri magice. Va ştii  să vă 
îndrume chiar mai bine decât mine.

-  Îţi  mulţumim,  Pământ!  se  înclină  din  nou  cuviincios  Bunicul 
Broscoi.

- Şi eu îţi mulţumesc, ţie şi lui Nabiru, pentru îndrăzneala voastră 
şi,  nu  uita,  te  aştept  cu  mare  plăcere,  când  te  vei  întoarce,  să  fii 
oaspetele meu permanent!

Bunicul Broscoi luă darurile cu grijă, mai ales săculeţul în care era 
păstrat vălul de ceaţă şi, urcându-se în spinarea Cometuţei Nabiru, dădu 
semnalul de plecare către planeta Venus.

Căutând cu lanterna magică prin întunericul de nepătruns, Bunicul 
Broscoi şi Nabiru zburară timp îndelungat prin cotloanele atelierului locul 
în care fragila planetă Venus rămase să-şi petreacă, alături de surorile şi 
fraţii ei, pedeapsa colectivă la care fuseseră supuşi. Nu mai era, de astă 
dată, la fel de uşor ca şi atunci când au căutat Pământul. Dar Nabiru ştia 
că şi în micuţa planetă Venus sălăşluia puţin praf de stele, aşa că se 
baza pe instinctul ei să o găsească.

- Atunci când Dumnezeu, stăpânul şi creatorul nostru, a amestecat 
materia şi ne-a creat pe toţi, praful de stele nu i-a lipsit, îi povesti Nabiru 
Bunicului Broscoi. O dovadă vie sunt eu, dar din cele ce ştiu şi Venus a 
fost creată cu praf de stele din cel mai fin.  În plus, iar asta o ştiu cu 
siguranţă, Dumnezeu a mai amestecat în materia cu care a creat-o pe 
Venus praf de frumuseţe şi praf de dragoste.

- Scumpa mea Nabiru, zise nedumerit Bunicul Broscoi, dar ce sunt 
oare aceste prafuri de care-mi vorbeşti?

- Sunt din aceeaşi cutie fermecată cu praful de stele. Pamântul, de 
exemplu,  este  făcut  cu  praf  de  frumuseţe,  iar  când  Soarele  se  va 
întoarce în atelier, vei înţelege ce înseamnă acesta, văzându-l cât este 
de frumos! Când Dumnezeu foloseşte unul din aceste trei  prafuri,  e o 
dovadă că ţine mult la creaţia sa. Dar, şi e cazul planetei Venus, când 
foloseşte toate cele trei prafuri, atunci o-ho, atunci...

- Atunci înseamnă că a vrut să creeze ceva cu totul deosebit!
- Exact Bunicule Broscoi! Precis asta a vrut!
Coborând în cercuri largi, Nabiru dădu semne că a găsit ce căuta 

şi  că  planeta  Venus  era  aproape.  Odată  ajunşi,  în  lumina  lanternei 
magice  a  Vulcanilor  lui  Marte,  văzură  apărând  uşor,  ca  un  fum,  o 
fecioară  nespus  de  frumoasă.  Nici  Bunicul  Broscoi,  evident,  dar  nici 
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Nabiru, care era mult mai umblată în atelierul Creatorului, nu văzuseră 
vreodată în viaţa lor ceva asemănător.

O fecioară de spumă şi de stele, toată strălucitoare, cu ochii negri 
şi mari de agată şi păr albastru-electric, cu pielea nespus de albă şi sâni 
ca florile de margaretă. Buzele îi erau de argint bătut în rubine, iar gura 
sa fină şi senzuală descoperea un zâmbet uşor, de care era cu neputinţă 
să nu te-ndrăgosteşti pe loc. Pe şolduri se aşeza cuminte un văl de un 
roşu aprins, iar în picioruşele lungi ca nişte coloane purta conduri din 
diamante şi safire. În mâna sa dreaptă un sceptru lucind în miriade de 
metale preţioase sculptate în filigran aştepta cuminte, uşor sprijinit între 
degetele sale fine şi încheietura cotului.

- Fiţi bine veniţi, nobilii mei oaspeţi, grăi fecioara, întâmpinându-i.
Plecându-se  până  la  ţărână,  Bunicul  Broscoi,  uimit  de  ceea  ce 

vedea, îi răspunse cu toată consideraţia de care era capabil, iar ochii săi 
verzi  şi  bulbucaţi  se zbăteau de încântare,  simţindu-şi  în  acelaşi  timp 
braţele moi. Era îndrăgostit.

- Eu sunt Venus, aşa cum mă puteţi voi vedea, spuse fecioara, iar 
tu cred că eşti Bunicul Broscoi, nu-i aşa?

- Desigur, nespus de frumoasă zână, dar nu pot să nu mă mir că-
mi cunoşti numele, preafrumoaso!

- Îţi cunosc numele, dar ştiu şi care-ţi este misiunea periculoasă în 
care ai pornit. Desigur o ştiu şi pe Nabiru, care-ţi va fi vrednic tovarăş în 
încercarea pe care o aveţi de trecut.

Mai ştiu şi că nu vă va fi uşor, dar eu vă voi fi alături şi vă voi ajuta 
pe cât voi putea. Trebuie însă să ştiţi că oprirea voastră aici, pe Venus, 
era scrisă, predestinată. Pentru a putea reuşi, trebuie să primiţi aici, pe 
planeta  mea,  anumite  daruri  care  să  vă  pregătească  să-l  întâlniţi  pe 
Creator. Veţi rămâne aşadar aici o vreme, unde, în compania mea, veţi 
dobândi anumite însuşiri şi îndemânări care să vă întărească şi să vă 
deschidă mintea către frumos, către necuprins, către limitele Universului. 
Abia atunci Îl veţi putea întâlni pe Dumnezeu!

Bătrânul se oprise din citit şi, pentru o vreme, cei doi nepoţi ai săi 
rămaseră cu gurile cascate. 

- Dragii bunicului, închideţi guriţele, că intră musca! râse bătrânul 
cu poftă, scuturându-şi mustăţile.

- Dar vrem să auzim ce s-a întâmplat mai departe! vorbiră Ioan şi 
Ana într-un glas. Hai, haide, mai citeşte-ne bunicule, te rugăm!

-  Dragii  bunicului,  negreşit  am să  mai  fac  asta,  dar  nu  în  astă 
seară, pentru că am obosit şi nici nu mai văd bine. Dar vă promit că în 
următoarea  seară  magică  din  an  voi  continua  să  vă  citesc  povestea 
închisă între coperţile cărţii magice.

- Şi când va fi asta, bunicule? întrebă Ioan.
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- Dragul moşului, în noaptea zilei de şase August, în calendar este 
înscrisă o astfel de zi magică, despre care bătrânii pe care i-am cunoscut 
eu  când  eram  un  prunc,  aşa  ca  voi,  spuneau  că  vesteşte  venirea 
toamnei, culegerea roadelor şi pregătirea pentru frigul iernii. 

În această noapte se petrece schimbarea la faţă din miezul verii, 
după care zilele fierbinţi şi nopţile calde vor fi tot mai puţine. În Cartea 
Sfântă se povesteşte cum Domnul nostru Iisus a luat trei dintre ucenicii 
săi preferati, Petru, Ioan şi Iacob şi au urcat împreună un munte înalt, 
Muntele Taborului, în ţara Galileea. Iar acolo, Iisus începu să se roage 
lui Dumnezeu şi, pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta: se 
schimba  şi  sclipea  ca  Soarele,  în  timp  ce  hainele  sale  au  devenit 
strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu se poate vedea pe pământ. 
Acesta este miracolul schimbării la faţă. Atunci, dragii mei, vom deschide 
din nou cartea şi vom citi!

- Dar bunicule, mai este atât de mult până atunci! spuse cu părere 
de rău Ana.

- Da scumpa mea nepoţică, mai este mult până atunci. Dar în viaţă 
trebuie să învăţăm şi lecţia răbdării!

Apoi  bătrânul  se  ridică  uşor  din  scaun,  adus puţin  de spate de 
junghiurile vârstei sale înaintate şi  îi  luă pe cei doi nepoţi  de mânuţe, 
îndemnându-i către odaia de culcare. Miresmele pajiştilor cu fânul cosit 
şi cerul spuzit de stele îndemnau la cuibărit în aşternuturi, între pernele 
moi, şi la vise cu zâne şi feţi frumoşi.

Găzduit de Venus, Bunicul Broscoi 
află că există dragoste, iar Nabiru primeşte 

o coadă nouă. Ioan şi Ana trebuie să mai aştepte 
până vor afla sfârşitul poveştii

Niciun  basm din  lumea  asta  nu  trăieşte  prin  sine,  ci  prin  ochii 
copiilor  şi  în  sufletele  lor,  locuri  unde  se  întâmplă  toate  minunile  ce 
coboară din paginile cărţilor. Acolo, în sufletul pur şi inocent al unei fetiţe 
cu ochii mari sau a unui băieţel cârlionţat cu gura căscată a mirare, este 
absolut posibil ca un biet şi bătrân broscoi, muncit de durerile reumatice 
ale vârstei sale înaintate, să salveze şi să pună ordine în Univers. 

Un biet  broscoi,  fie el  şi  înţelept,  îi  poate face de ruşine pe toţi 
adulţii care se grăbesc mereu în viaţa lor de zi cu zi, uitând că stelele 
sunt pe cer pentru a fi privite, florile cresc pentru a fi culese şi dăruite, iar 
copii trebuie luaţi în braţe şi sărutaţi în fiecare clipă, aşa ca bucuria să nu 
apună în privirea lor niciodată.
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Fără  îndrăzneala  Bunicului  Broscoi  şi  a  Cometuţei  Nabiru,  cine 
dintre noi astăzi ar trăi să se bucure de răsăritul şi apusul de soare, de 
marea albastră zbătându-se între ţărmurile lumii, bătută de vânturi? 

Cine  dintre  noi,  oamenii,  ar  mai  avea  astăzi  tăria,  puterea  şi 
înţelepciunea  de  a  porni  într-o  asemenea  încercare,  în  căutarea  lui 
Dumnezeu, ştiind foarte bine că nu ai un alt aliat decât credinţa?

Dar dacă toate acestea ar trebui din nou înfăptuite, atunci singurii 
care le-ar putea face ar fi copiii. Cu mâinile lor micuţe şi obrajii bucălaţi, 
cu ochii  mari  şi  cercetători  şi  isteţimea lor  inocentă,  copiii  sunt  sigurii 
soldaţi adevăraţi care pot salva lumea, iar Dumnezeu nu ar putea să-i 
refuze dacă ei I-ar cere ajutorul.

Bunicul  Broscoi  se  plimba  cu  lăbuţele  la  spate  prin  Grădina 
Cugetărilor, iar fiecare loc în care păşea i se lumina imediat în splendide 
culori şi irizaţii  bogate in albastru, alb şi  liliachiu, aratându-i calea. Nu 
doar calea de urmat cu pasul,  ci  şi  calea gândurilor,  care în  această 
splendidă grădină nu putea decât să urmeze cursul aparte al dragostei, 
prin focul interior şi indestructibil al iubirii.

Era locul lui preferat dintre toate ce i le arătase Venus, iar Zeiţa-
planetă se arăta foarte mulţumită de acest lucru. De multe ori fecioara cu 
ochii  de agată şi sânii  ca florile de margaretă, îl  însoţea prin Grădina 
Cugetării  şi atunci el o ruga să-i vorbească despre dragoste, un lucru 
atât de minunat şi pe care el, biată fiinţă imperfectă, nu-l cunoscuse şi-i 
era greu să-l înţeleagă.

- Dragostea, îi vorbea Venus, este în primul rând un foc interior, un 
sentiment cald şi o dorinţă pe care numai sufletele alese le pot avea şi le 
pot aprinde până când devin o adevărată vâlvătaie. Atunci când simţi 
dragoste, toată fiinţa ta interioară doreşte un singur lucru: să inunde, să 
ia în stăpânire şi  apoi să mângâie un alt suflet,  anume cel pe care îl 
iubeşte. Nu de puţine ori, celălat suflet este înţeles ca o jumătate ce vine 
să formeze un lucru întreg: un singur suflet, o singură inimă şi desigur, 
un  singur  trup.  Din  acest  motiv,  dragostea  uneşte  şi  nicidecum  nu 
desparte.

- Îmi place cum îmi vorbeşti despre acest sentiment, Stăpâna mea, 
spunea Bunicul  Broscoi,  dar  iată,  eu am ajuns  la  o  vârstă  destul  de 
înaintată şi încă nu cred că am simţit cele ce-mi spui. Oare aş putea să 
le  simt  vreodată?  Pentru  că,  mă  întreb,  atunci  când  ne  întâlnim  de 
fiecare dată, ca şi în clipa în care te-am întâlnit prima oară, de ce simt 
cum picioarele-mi devin mai uşoare şi inima mi se zbate în piept mai 
tare?

- Pentru că simţi primul imbold al iubirii, râse Venus, dar nu trebuie 
să te temi de cele ce simţi. Eu, de altfel, am acest efect asupra ta pentru 
că sunt  Zeiţa-planetă protectoare a dragostei.  Eu aduc iubire în  orice 
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suflet şi caut să-l ajut să o împărtăşească: fie că este iubirea unui copil, 
sau a unui pui pentru mama lui, fie că este iubirea unui Broscoi pentru 
aleasa lui.

- Şi eu, murmură Bunicul Broscoi încurcat, înseamnă că te-am ales 
pe tine?

- Oh, nu chiar! râse din toată inima Venus, şi-i dădu o sărutare pe 
frunte,  între  ochii  lui  bulbucaţi  de  broscoi.  Pe  mine  m-ai  alege  cu 
siguranţă, dar nu eu trebuie să fiu aleasa ta! Aleasa ta te aşteaptă şi o 
vei putea întâlni în curând, pot să-ţi destăinuiesc acest lucru. Dar nu totul 
este în mod necesar hotărât şi va trebui să lupţi pentru ca să-ţi împlineşti 
destinul în dragoste.

- De când Vulcanii mi-au cerut să pornesc în căutarea Stăpânului 
nostru  Dumnezeu,  toată  viaţa  mea  a  devenit  o  luptă,  mărturisi  obidit 
Bunicul Broscoi.

- Şi aşa va fi în continuare. Nu poţi izbândi decât luptând şi nu te 
mira să afli că dragostea este tot o luptă, pe care cel ce iubeşte o poartă 
cu sine, cu fiinţa pe care o iubeşte şi cu toată lumea dimprejur, mai ales, 
până  când izbuteşte  să arate  tuturor  de  ce iubeşte.  Nu este  o  luptă 
uşoară, dar dacă fiinţa pe care o iubeşti  este cea pe care o cauţi  cu 
adevărat,  atunci  dragostea  are  marea  calitate  de  a  se  transforma  în 
arma de care ai nevoie ca să duci lupta la bun sfârşit.

Zeiţa-planetă  Venus  şi  Bunicul  Broscoi  se  plimbau  astfel  prin 
Grădina Cugetării şi discutau zi după zi. Cometuţa Nabiru îşi pieptăna în 
timpul  ăsta coada cu un pieptene de diamante şi  se întreba oare ce 
anume pot să îşi spună cei doi, şi dacă ea şi Bunicul Broscoi vor mai 
pleca vreodată în căutarea lui Dumnezeu. Apoi, când se plictisea tare, 
tare de tot, îşi mai lua zborul străbătând văile şi sărind peste crestele 
planetei, împreună cu mii de fluturi stelari ce se prindeau în jocul ei şi i 
se-ncurcau prin coadă.

Într-una  din  acele  zile,  Cometuţa  Nabiru  văzu  o  peşteră 
deschizându-se  în  pântecele  unui  munte  şi,  din  joacă,  se  avântă 
înăuntru.  Speriaţi,  fluturii  stelari  se  opriră  la  intrare  şi  începură  să 
zumzăie a dezaprobare.

- Ei, ce-i cu voi, haide-ţi să ne jucăm, le ceru Nabiru, dar fluturii 
stelarii zumzăiră şi mai tare şi apoi plecară ca la un semn, într-un nor 
grăbit de lumină verzuie.

Râzând de teama lor, Nabiru aprinse lanterna pe care o primiseră 
de la Vulcani şi zbură prin peşteră. Pereţii interiori formau ţesături din 
coloane  zvelte  şi  complicate,  iar  tavanul  era  o  boltă  ascuţită  şi 
complicată, iar lumina lanternei nu putea pătrunde toate tainele lui.

Nimic nu părea să se mişte, nimic nu părea să trezească prin ceva, 
cu adevărat, interesul, dar Nabiru se simţea atrasă să-şi continue zborul 
şi să caute, să scotocească mai departe.
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Apoi, deodată văzu, în lumina lanternei că nu mai era singură, că o 
fiinţă cu aripi  mari,  cu care atingea tavanul peşterii,  o urmărea într-un 
zbor la fel de rapid ca şi ea. Încercă să zboare mai repede dar, degeaba, 
zburătorul cu aripi mari ce venea în urma sa era tot mai rapid. Atunci se 
opri şi îndreptă lumina lanternei în plin asupra sa, să vadă cu cine are 
de-a face.

Urmăritorul se opri în raza de lumină ce venea dinspre Nabiru şi se 
aşeză cu aripile desfăcute, blocându-i Cometuţei ieşirea din peşteră. Era 
nelămurit  de mare  şi  părea că,  în  afară  de aripi,  nu  are  nicio  formă 
definită. Cometuţei începu să i se facă frică, deşi nu ştia prea bine ce 
înseamnă să te temi, pentru că era făcută cu praf de stele.

-  Bine  ai  venit  în  sălaşul  meu,  cometuţo!  În  faţa  sa  stătea  o 
creatură nemaivazută, cu braţe puternice şi mijlocul încins cu un şorţ de 
fierărie, purtând pe cap o coroană de fier şi în picioare saboţi de aramă 
roşiatică. În mâna sa dreaptă, cu cinci degete, ţinea un baros greu de 
fier, iar în mâna sa stângă purta un echer în trei colţuri şi muchii drepte. 
Eu sunt Zeul-fierar Vulcan, consortul Zeiţei-planetă Venus.

Biata Nabiru ramase la început fără grai. Era de aşteptat pentru o 
cometuţă jucăuşă şi fără experienţă, cum era Nabiru, să se întrebe cine 
era  acest...Om,  care,  pe  de-asupra,  îi  mai  şi  ştia  numele.  Îşi  aşeză 
cuminte coada diamantată pe vatra peşterii şi se gândi, foarte înţelept de 
altfel, aşa cum ar fi învăţat-o chiar şi Bunicul Broscoi de s-ar fi întâmplat 
să fie de faţă, să aştepe mai întâi să vadă ce are de spus gazda sa atât 
de neobişnuită.

- Te întrebi, poate, cum de-ţi ştiu numele şi cine sunt eu. Venus 
este  perechea  mea  din  cer,  iar  eu  sunt  Vulcan,  stăpânul  tuturor 
vulcanilor din atelierul Creatorului şi Stăpânului nostru.

- Deci vulcanii de pe Marte, care m-au ţinut o vreme captivă...
- Da Nabiru, sunt copii mei şi te-au ţinut captivă pentru că aşa le-

am poruncit eu şi Marte, ştiind vremurile grele ce vor să vină. Tu trebuia 
să îţi împlineşti destinul tău de stea rătăcitoare, într-o încercare pe care 
nu sunt mulţi cei ce-ar putea-o duce la capăt.

Zeul-fierar începu, în timp ce vorbea, să bată în nicolvală atât de 
puternic cu barosul lui greu de fier, de se cutremura peştera. Milioane de 
scântei dintr-un foc fierbinte se răspândeau în cercuri la fiecare lovitură 
şi se transformau în fluturi stelari care-şi luau imediat zborul spre ieşirea 
din  peşteră.  Uimită,  cometuţa  stătea  şi  privea  fascinată,  aştepând 
următoarele vorbe ce la va rosti înţeleptul şi puternicul meşter.

- Ştiu că sunt urât şi că nimeni nu ar putea înţelege cum de destinul 
meu de om al umbrelor şi de meşter făurar este legat prin dragoste de 
Zeiţa-planetă cu pielea ca spuma laptelui şi ochii de agată, Venus. Dar 
dragostea face casă bună cu înţelepciunea şi hărnicia şi, împreună, noi 
putem oferi Universului cele mai alese daruri şi însuşiri. 
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Vulcan se opri  apoi din lucrul său şi  continuă să-i  vorbească lui 
Nabiru:

- După cum ai văzut şi singură Nabiru, există în Univers creaturi de 
foc şi întuneric, iuţi ca pala de fulger, care se pot măsura în zborul lor cu 
tine şi chiar mai mult decât atât. Una din aceste creaturi te-a urmărit prin 
peşteră şi te-a adus la mine şi tot dintre ele fac parte şi Furiile, care însă 
sunt de două ori mai iuţi şi nu au cruţare şi milă pentru nimeni şi nimic în 
această  lume.  Nu se tem decât  de Stăpânul  nostru Dumnezeu şi  de 
sfântul Soare.

- Şi cum de ştii, Meştere Zeu atât de multe despre Furii? întrebă 
Nabiru.

- Furiile sunt creaturi ale întunericului, care au fost făcute iacă aici, 
în atelierul meu, chiar de mine! răspunse Vulcan. Şi tot eu te voi ajuta şi 
pe tine sa fii  cel mai iute zburător din Univers. Îţi  voi aranja coada ta 
diamantată şi o voi umple cu fluturii stelari cei mai rapizi, făcuţi din cea 
mai fină lumină, iar tu vei putea sa zbori aşa cum gândul trece hotare 
peste hotare fără nicio greutate!

La  un  semn  al  Zeului-fierar,  sute  de  mogâldeţe  de-o  schioapă 
făcute  din  aramă  lucitoare,  cu  trei  si  patru  braţe,  apucară  coada 
diamantată a cometei  Nabiru şi,  în  timp ce unii  deşertau cu grijă  din 
cufere fluturi de lumină, alţii ciocăneau harnic în nicovale să-i prindă în 
fâşiile din siajul zborului cometei.

Mogâldeţele  lucrau  din  greu  şi  foalele  se  umflau  si  apoi  suflau 
scântei  sub  bagheta  Zeului-fierar,  care  dirija  totul  ca  un  magician  în 
transă, cu barosul lui greu de fier, cu ochii pe jumătate închişi şi cu echer 
din mâna sa stângă, incantând: „Stele şi focuri, pământuri şi ape, ceruri  
şi eteruri, prindeţi-vă în hora de lumină a acestei stele rătăcitoare! Zei ai  
cerului  şi  zei  ai  pământurilor,  creaturi  ale  luminii  şi  creaturi  ale 
întunericului, întindeţi mâinile voastre şi arătaţi zenitul şi nadirul, alfa şi  
omega, locul din care şi  spre care tânjesc toate energiile!  Apucaţi  cu 
braţele voastre ghemul şi aruncaţi-l în cel mai luminos foc, apoi stingeţi-l  
cu  cel  mai  negru  întuneric!  Acolo  unde  toate  se  sfârşesc  şi  încep 
prefaceţi necuprinsul în scăldătoare pentru Nabiru; du-te, du-te steluţo 
acolo  unde nimeni  asemeni  ţie  nu a  mai  fost!  Du-te,  du-te  steluţo  şi  
aripile să-ţi crească şi să atingă cerul, iar gândul să te poarte în goana  
lui fără oprire şi fără rivali până la ţintă! Aşa să fie!”

Bunicul Broscoi se aşezase gânditor pe marginea unui havuz din 
care ţâşneau firicele de aur şi argint topit şi în urcarea lor deveneau din 
ce în ce mai eterate, ca un abur ce etala culorile vii ale bucuriei şi fericirii, 
ale dragostei aşa cum numai ochii îndragostiţilor îndrăznesc să le viseze.

Aproape că uitase de ce a venit aici, pe această planetă. Păşind 
uşor, ca un gând plăcut, Zeiţa-Planetă cu ochii de agată se apropie de 
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el, iar alături de ea, ce minune, tovarăşul lui de drum, Cometuţa Nabiru. 
Dar cât era de frumoasă, strălucitoare! Avea coada diamantată parcă de 
două ori  mai  lungă şi  mai  luminoasă, trebuia să-ţi  acoperi  ochii  dacă 
voiai să nu rămâi orbit de atâta strălucire şi frumuseţe!

Nabiru  era  mândră şi  fericită,  citind  uimirea  şi  plăcerea  pe faţa 
Bunicului Broscoi.

- Este darul Zeului-Fierar Vulcan, soţul meu, pentru voi şi pentru 
succesul misiunii  voastre grele, spuse Venus. De acum, Nabiru se va 
putea întrece cu Furiile fără teama că acestea vă vor putea prinde în 
zborul vostru către sălaşul Creatorului nostru, al tuturor.

- Îţi mulţumim, zâna şi stăpâna noastră, se înclină Bunicul Broscoi. 
Darurile tale, vorbele tale şi, iată acum, cele pe care binecuvântatul tău 
soţ, cu mâni de aur, ni le-a făcut, ne întăresc inima şi voinţa să ducem la 
bun sfârşit misiunea noastră.

- De acum, răgazul vostru aici s-a încheiat. Vă aştept victorioşi la 
întoarcere, iar ţie, Bunicule Broscoi, îţi voi face atunci un dar unic, darul 
care, alături de cel pe care ţi-l va face fratele meu, Pământul, te va ajuta 
să înţelegi cu adevărat ce este dragostea şi cum poate ea să schimbe 
destine, doar cu focul din privire. Plecaţi deci, aveţi binecuvântarea mea!

Înălţându-se în zbor lin, Nabiru şi Bunicul Broscoi împreună cu ea, 
dădură ocol grădinii, luminând-o în toate colţurile ei nevăzute asemeni 
Soarelui, apoi se avântară curajoşi către multul necunoscut din faţa lor. 

- Vom zbura acum direct către poţile atelierului, spuse Nabiru, iar 
Bunicul  Broscoi  încuviinţă,  încă gânditor,  impresionat  atât  de mult  de 
ultima lui experienţă.

-  Nabiru,  tu,  ca  şi  mine,  am  cunoscut  transformări  pe  această 
planetă pe care tocmai am părăsit-o, ce cred că nu le vom înţelege prea 
curând şi care ne vor schimba destinul.

- Ştiu prietene înţelept! Eu mă simt deja ca o stea în devenire, una 
dintre cele mai frumoase şi mai luminoase.

- Da, dar încă nu eşti o astfel de stea, chiar dacă arăţi ca una. Ei 
bine, şi eu la fel. Cândva voi cunoaşte un lucru despre care acum ştiu 
sigur că mi-a lipsit întreaga mea viaţă. Sunt un înţelept? Poate că da, dar 
în  ce  fel?  Cum  pot  fi  eu  înţelept  dacă  nu  am  cunoscut  încă  acel 
sentiment  intens care este dragostea? Ce prefaceri  ar  putea el  să-mi 
aducă mie, nu ştiu, dar trebuie să se întâmple asta şi trebuie să văd! Dă-i 
bătaie steluţo, dă-i bătaie, să ne împlinim visele! Eu unul, fără să cunosc 
dragostea şi departe de ea nu pot şi nu mai vreau să trăiesc!

Iar Nabiru nu se lăsă rugată. Zborul îi era foc şi pulbere, săgeată şi 
esenţă de nefiinţă şi de energie pură. Un arcuş de lumină pe-o vioară 
nevăzută, cântând melodia implinirilor viitoare pe care cei doi le căutau. 
Al  viitorului  către care tindeau cu pretenţii  atât  de mici,  în  timp ce la 
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capătul reuşitei urmau să aducă cu mult mai mult: o nouă rânduială a 
Universului.

În  lumina lanternei  magice,  zăriră  curând porţile  imense,  cât  tot 
cerul pe care cineva l-ar putea cunoaşte dacă ar trăi viaţa a o mie de 
uriaşi.  Urcară şi  urcară în  zbor şi,  în cele din urmă, găsiră şi  zăvorul 
acestor porţi. Dintr-o răsucire uşoară, Nabiru pătrunse prin gaura cheii şi 
cât ai bate din palme, iacă, erau dincolo!

Culori de un albastru mai pur decât poate cuprinde mintea oricui, 
mângâiat de o lumină cernută şi clară, îi înveliră pe cei doi în zborul lor. 
Adevărata aventură abia începea!

Bunicul închise cartea cu coperţi aurii şi groase şi o păstră câteva 
momente pe genunchi, apoi se ridică, îşi îndreptă bătrâneşte spatele şi, 
ca de obicei, o aşeză la locul său în bibliotecă. 

Se întoarse apoi şi se răsturnă cu greutate în fotoliu, potrivindu-şi 
palmele pe genunchi şi privindu-i pe cei doi copii care stăteau întinşi pe 
covor, cu bărbiile în palme. 

- Povestea mea se apropie de sfârşit, dragii mei!
- Ce bine, ce bine, se bucură Ana, ridicându-se ca un spârnel de 

pe covor ca să-i sară bunicului în braţe. O să aflăm dacă Bunicul Broscoi 
şi  Cometuţa Nabiru l-au găsit  pe Dumnezeu!  Bunicul  o  mângâie şi  o 
sărută pe frunte. Ioan era însă mai tăcut şi gânditor.

-  Se termină când o vei  citi  data următoare,  nu-i  aşa bunicule? 
întrebă el.

- Da nepoate!
- Şi când ne vei mai citi din cartea cu coperţi aurii, când va fi data 

viitoare? continuă Ioan.
- Vezi tu, nepoate, în curând vei merge la şcoală. Vei împlini şase 

ani şi ceva luni. Eşti băiat mare de acum. Viaţa ta începe cu adevărat. 
Aşa că eu m-am gândit ca, în seara primei tale zile de şcoală, după ce 
vei aduce acasă în ghiozdan primele tale cărţi  de învăţătură,  eu să-ţi 
citesc ultima parte a poveştii.

Ioan  îl  privea  serios,  iar  bunicul  tăcu.  Ana  îşi  trecu  degetele 
mâinilor  sale  mici  prin  părul  bătrânului  şi-l  sărută  pe  obraz.  Apoi  se 
coborî şi îl  rugă pe Ioan să o ia de mână ca să meargă împreună la 
culcare. Luând aminte la vorbele bunicului, Ioan se ridică ocrotitor şi plin 
de responsabilitate pentru sora sa şi o porniră împreună spre camera de 
culcare.

Se-ntoarse din uşă şi-i spuse bătrânului:
- Chiar dacă voi fi şcolar, mie tot îmi vor place poveştile!
- Da, şi mie! întări Ana.
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Bătrânul râse cu poftă! Dragii mei, mie îmi plac poveştile şi acum, 
la  vârsta  mea!  Se  ridică  apoi  şi  el  şi  îi  urmă  pe  copii  să-i  aşeze  în 
aşternut şi să-i învelească.

Undeva,  la  sute  de  mii  de  kilometri  distanţă,  Luna  privea  prin 
spărtura norilor în camera copiilor şi le mângâia visele. Noapte bună!

Bunicul Broscoi şi Nabiru îl întâlnesc pe Mercur. 
După ce, în Rai, îl vom întâlni pe Adam, 

vom afla că aventura lor ia sfârşit 
şi că apare Sistemul Solar. Ioan a început şcoala,

 iar Ana se mândreşte 
cu ghiozdanul lui. Bunicul e fericit

Toamna vine tiptil, tiptil într-o seară ce pare de vară, pentru că e 
încă bine şi  cald, iar vântul adie alene printre copaci.  Deodată vântul 
aduce cu el, aşa, ca o părere, câteva frunze uscate şi le adună pe alee şi 
pe lângă casă. De unde vin oare frunzele astea? Uite, copacii sunt încă 
verzi! Dar şi soarele coboară mai repede ca-n alte dăţi la culcare, făcând 
loc lunii.

De cum coboară noaptea, afară se face mai răcoare, cu toate că 
cerul e limpede şi mii de stele şi steluţe sclipesc vesele, făcându-le cu 
ochiul copiilor care nu au somn şi privesc către ele. Apoi, dacă băieţeii 
bălai şi fetiţele cu codiţe le salută, scuturându-şi mânuţele lor micuţe şi 
pleacă la culcare, steluţele coboară din înaltul cerului direct în visele lor 
minunate şi dulci,  aşa cum dulce e doar cozonacul proaspăt scos din 
cuptor.

Poveştile pe care steluţele le istorisesc în visele copiilor sunt de 
vată de zahăr şi turtă dulce, cu prinţi, prinţese şi cai ce mănâncă jăratec, 
cu spiriduşi veseli şi elfi poznaşi. În caleşti cu roţi de diamant, visele se 
rostogolesc unul  după altul,  în  sprintenă alergare,  prin faţa ochilor  de 
copii adormiţi, iar îngerii somnului le adună cu grijă în cărţile de poveşti şi 
le aşează în rafturi.

Toamna are şi ea poveştile ei, chiar dacă frunzele ruginesc şi apoi 
cad din copaci. În drumul lor tăcut, frunzele adună şoaptă lângă şoaptă 
şi,  dacă  eşti  atent,  poţi  auzi  astfel  toate  poveştile  pământului  şi  ale 
cerului. Apoi, când se porneşte ploaia, lor şi se adaugă şi poveştile apei, 
astfel că nimic din cele ce sunt ştiute şi trebuie să fie spuse nu rămân 
ferecate.

-  Ei,  unde  goniţi  aşa,  alergătorilor!  Unde  credeţi  că  aţi  pornit, 
neghiobilor!

22



Nabiru îşi curmă brusc zborul prin azurul nou întâlnit, iar Bunicul 
Broscoi  reuşi  cu greu să se menţină fixat  pe spatele cometuţei  şi  să 
păstreze  totodată  şi  toate  darurile  ce  le  primiră  pentru  a-şi  uşura 
misiunea. Nimeni nu le spusese că cineva ar putea să-i întâmpine atât 
de curând după ce vor părăsi atelierul Creatorului, iar dacă se aşteptau 
să-i  întâmpine  cineva  sau  ceva,  totuşi,  acelea  ar  fi  trebuit  să  fie 
cumplitele Furii.

Dar  îi  întâmpină,  se  pare,  un tânăr  prinţ  ce  purta  în  picioare  o 
pereche de încălţări  cu aripi.  Deşi  Nabiru avea în spatele ei  o coadă 
splendid echipată pentru zbor, acest tânăr, ce mai avea în mâinile sale şi 
un ciomăgel din cele folosite în vremurile noastre de păstorii de oi, părea 
să se descurce cel puţin la fel de bine cu încălţările sale neobişnuite. 
Bunicul Broscoi îşi drese glasul în faţa neobişnuitului străin, închinându-
se cuviincios, apoi rosti:

- Suntem Cometuţa Nabiru, această frumoasă stea cu coadă pe 
care  am cinstea  de  a  sta  călare,  fiind  purtat  în  zborul  ei,  şi  Bunicul 
Broscoi, cu voia dumneavoastră. Iar de zburat, zburăm către Stăpânul şi 
Creatorul nostru, pe care avem speranţa să-L putem întâlni şi, dacă va 
îngădui, să-I şi vorbim.

- Ha, ha, ha, ce neghiobi! Păi cum credeţi voi că o să-L găsiţi pe El, 
ca să nu mai spun ce neghiobie din partea voastră este să mai şi credeţi 
că o să puteţi să-I vorbiţi!

- Să nu vă fie cu supărare, tinere prinţ, poate că suntem neghiobi, 
spuse Bunicul Broscoi, dar măcar domnia ta să ne lumineze şi să ne 
spună cu cine avem neaşteptata cinste de a vorbi, iar apoi, de s-o putea, 
să aflăm şi cum se face că ne-am mai şi  întâlnit  tocmai după ce am 
părăsit porţile atelierului Creatorului nostru?

- Sigur,  bătrâne, am să-ţi  spun! Eu sunt Mercur,  spiritul  planetei 
Mercur, menit să fiu călătorul fără de odihnă al planetelor din întregul 
atelier. Dar şi purtătorul de vorbe şi de veşti, motiv pentru care, iată, mă 
găsiţi călătorind alături de voi în această clipă!

Mercur îi cântări cu atenţie pe cei doi călători temerari şi începu să 
râdă. După ce râse şi râse cu poftă, îşi frecă cu degetele puţina barbă 
bălaie, şi rosti către cei doi:

- Ştiu cine sunteţi voi, pentru că am aflat de la sora mea Venus. Şi 
o dată ce am aflat de rostul misiunii voastre, m-am grăbit să vă ajung şi 
să vă ajut, să vă îndrum. Pentru că toate cele ce le-aţi primit să vă ajute 
nu vor putea fi de folos în mâinile voastre nepricepute. Şi acum, dacă am 
adus vorba, poftiţi de scoateţi la iveală darurile primite de la fratele meu 
Pământ, ce ar trebui să vă ajute să treceţi cu bine încercarea Furiilor.

-  Iată,  rosti  Bunicul  Broscoi,  deşertând  desaga  lui  de  călătorie, 
avem aveastă oglindă de argint aurit, în care să privim pentru a cerceta 
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chipul Furiilor, precum şi acest văl de ceaţă, sub care să ne ascundem 
pentru a trece neobservaţi.

Mercur se puse din nou pe-un râs sănătos, sub privirile nedumerite 
ale celor doi călători, cântărind darurile înfăţişate.

- Dragii mei, acestea sunt, desigur, lucruri preţioase, dar ele nu vă 
vor putea fi de folos decât dacă vom cumpăni bine cum să le folosim. 

-  Îţi  suntem îndatoraţi,  prinţe,  spuse Bunicul  Broscoi,  dar noi  nu 
putem decât  să  sperăm că  vom şti  ce  să  facem cu  ele,  dacă  acele 
cumplite Furii ne vor tăia calea...

- Şi aşa se va întâmpla, fiţi siguri! întări Mercur. Ba mai mult, ar 
trebui să ne grăbim să punem la punct un plan, pentru că Furiile ne pot 
găsi în orice clipă. Ascultaţi!

Iar Mercur, în felul lui obişnuit, începu pe loc să facă planul de care 
cei doi călători aveau nevoie. În primul rând se impunea o diversiune, 
adică cineva trebuia să se sacrifice şi să pună Furiile pe un drum greşit, 
astfel încât misiunea să fie dusă la bun sfârşit. Cum Mercur era totuşi un 
obişnuit al locului, pentru că, în secret, părăsea adesea atelierul şi se 
arăta în faţa Creatorului pentru a primi porunci, Furiile aveau să-l lase să 
treacă. Deci cea care trebuia să se sacrifice era Cometuţa Nabiru, pentru 
că ea avea coada lungă şi nu se putea ascunde sub vălul de ceaţă, dar 
putea în schimb să zboare la fel de repede ca Furiile, iar „dacă vărul  
meu Vulcan a făcut treabă bună, şi nu mă îndoiesc nicio clipă de asta” 
spuse  Mercur,  „atunci  vei  reuşi  să  le  ţii  piept  în  zborul  tău!”.  Totuşi, 
Mercur o sfătui pe cometuţă să nu uite sub nicio formă să privească spre 
Furii  doar prin oglinda de argint  aurit,  aşa că i-o întinse să o aibă la 
îndemână. „Cercetează mereu azurul prin care vei zbura, înaintea şi în  
spatele  tău,  doar  prin  oglindă”,  o  sfătui  Mercur.  Apoi  Mercur  trecu la 
Bunicul Broscoi. 

- Dumneata, bătrâne înţelept, te vei înveli în vălul de ceaţă, iar eu 
te voi lua în spinare şi vom porni către jilţul lui Dumnezeu, aflat tocmai în 
Rai,  un loc minunat,  pe care muritorii  nu au voie să-l  vadă. Pentru a 
scăpa de Furii, Nabiru va porni în faţa noastră, iar dacă se va întâmpla 
ca Furiile să ne cerceteze şi pe noi, nu vor putea să te vadă. Dar să te ţii 
bine bătrâne, să nu cazi din spatele meu! îl dăscăli Mercur. Când vom 
ajunge în Rai,  paznicii  porţilor  Raiului  nu te vor vedea nici  ei  şi  vom 
pătrunde până înaintea Creatorului. Acolo misiunea mea se va termina şi 
totul va depinde de tine, bătrâne!

-  Îţi  mulţumim prinţule pentru ajutorul  ce ni-l  dai.  Este nepreţuit, 
spuse Bunicul Broscoi.

- Ei, hai, gata cu vorbele! grăi Mercur. Nabiru, steluţă zburătoare, 
porneşte dar! Iar noi te vom urma.

Nici nu apucară bine să plece, că în faţa lor azurul începu să se 
întunece şi un fior de gheaţă străbătu universul. Apoi ca un stol de păsări 
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mari şi negre de pradă, văzură undeva departe Furiile, crescând tot mai 
mult, pe măsură ce se apropiau. 

Nabiru  luă  oglinda  şi  privea  în  ea  la  fiinţele-nefiinţe  care  acum 
acopereau toată vederea cu aripi imense şi gheare, cu mii de ochi roşii 
din care aruncau fulgere reci, ţipând cu mii  de glasuri sumbre care îţi 
striveau orice curaj şi te îndemnau să te faci mic, mic de tot, să nu vrei 
să mai exişti.

„Acum,  cometuţo,  acum  Nabiru,  e  timpul  să  zbori  ca  gândul  
negândit,  ca  lumina  cea mai  iute  şi  să  nu te  uiţi  înapoi!”  o  îndemnă 
Mercur. Iar Nabiru nu se lăsă rugată, dispărând într-o clipă din vedere, 
cu Furiile înnebunite pe urmele ei.

-  Hei,  bătrâne!  îl  strigă  Mercur  pe  Bunicul  Broscoi,  dar  acesta 
încremenise şi ramase fără grai, agăţat de spatele său. Bătrâne înţelept, 
primejdia e ca şi trecută, mă auzi?

- Da prinţe,  spuse Bunicul  Broscoi abia auzit.  Credeam că ne-a 
venit sfârşitul!

- Ei hai, bătrâne, râse Mercur, iată că am scăpat. Ce urmează de 
acum e mult mai important. Să ne întindem la zbor, deci!

Scăpărând din încălţările sale cu aripi, Mercur, cu Bunicul Broscoi 
în spate, străbătu zile la rând drumul către Rai, un loc dumnezeiesc în 
care primul om, numit Adam, vegeta sub forma unei plante mari, cât o 
grădină. I se spunea Grădina Raiului.

Acolo, pe un jilţ de lumină, stătea Dumnezeu şi cugeta, aşteptând 
oaspeţii aflaţi pe drum, despre care ştia deja că aveau să vină. Şi era 
mulţumit. 

- Adame, zise el, vom avea oaspeţi!
- De seamă, Doamne?
- Călători, Adame. Fiinţe pe care tot eu le-am creat pentru a servi 

multor scopuri în lume. Dar va veni acum la mine o fiinţă pe care nu-mi 
amintesc de ce am creat-o şi cum i-am dat înţelepciune.

- Cine este Doamne?
- Un broscoi, Adame, un biet şi singur broscoi, acum îmbătrânit, 

dar şi cu minte multă, cum ţi-am spus. Va veni să mă roage să aduc 
Soarele  înapoi  în  atelier  şi  să  eliberez  planetele  de  sub  robia 
întunericului.

-  Şi  ce vei  face Doamne, vei  primi în  faţa Ta această creatură, 
acest broscoi?

- Da, Adame, o voi primi, pentru că a avut curajul de a porni la 
această încercare şi de a uni, astfel, voinţa mai multor planete care l-au 
ajutat să îşi împlinească scopul, servindu-le şi pe ele, totodată.

Zicând acestea, Dumnezeu se ridică din jilţ şi aşteptă, cu ochelarii 
pe nas, călătorii care tocmai intrau. Mercur păşea cu capul aplecat, în 
semn de respect, dar hotărât, iar în urma sa, mirat că i s-a dat voie să 
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intre, dar pătruns de nevoia de a-şi duce misiunea la capăt, şi Bunicul 
Broscoi.

La distanţa pe care o impunea respectul, Mercur puse un genunchi 
jos şi, tot cu capul plecat, rosti:

- Doamne, Creatorule, mi-am îndeplinit misiunea. Iată, acesta este 
Bunicul Broscoi, creatura mâinilor Tale, ce a avut puterea şi voinţa să 
călătorească  până  la  Tine  cu  o  misune  ce  i-a  fost  încredinţată  de 
planetele surori ale mele din atelier.

- Vino mai aproape, în faţa mea, bătrâne broscoi, rosti Dumnezeu.
De această dată tremurând de emoţie,  Bunicul  Broscoi  reuşi  să 

mai facă câţiva paşi, apoi puterile îl părăsiră şi se prăbuşi în genunchi în 
faţa Creatorului său.

- Ridică-te, îl îndemnă blând Dumnezeu, iar Bunicul Broscoi găsi 
puterea să o facă. Ştiu pentru ce ai venit la Mine, dar trebuie să îţi spun 
că am pedepsit planetele să rămână în întuneric cu un scop, acela de a 
învăţa să fie fraţi şi surori cu adevărat. Iar tu, acuma, dacă ai venit până 
la Mine, să nu crezi că poţi să Mă convingi să revin asupra hotărârii Mele 
şi să le las din nou să îşi ia nasul la purtare.

- Mărite Doamne şi Creatorul nostru! Să nu Te superi pe mine, dar 
am venit drum lung până aici şi, până să ajung, nu i-am priceput rostul şi 
nici nu ştiu cum o creatură slabă şi urâtă ca mine, un nimeni, am avut 
curajul să gândesc măcar sa fac asta, dar să mai şi ajung până aici. Dar 
dacă tot am făcut acest drum şi am ajuns până aici, trebuie să-Ţi spun, 
Creatorule, că ştiu cum dorinţa Ta poate fi realizată, iar planetele care 
îngheaţă în atelier pot şi ele să vadă lumina Soarelui.

- Te ascult, broscoiule! spuse Dumnezeu, plimbându-se cu mâinile 
la spate.

-  Doamne,  am făcut  drum lung până la  Grădina Raiului,  într-un 
univers de un albastru care îţi face inima să tresalte. Dar e un albastru 
atât  de  pustiu,  de  rece!  Eu  aş  scoate  Soarele  să-l  lumineze  şi  să-l 
încălzească, iar planetele le-aş pune să se rotească în jurul lui, mereu la 
aceeaşi distanţă, să se încălzească după pofta inimii şi toate, împreună 
cu Soarele, să dea lumină şi culoare acestui univers atât de frumos şi, 
acum, atât de pustiu!

- Ai grăit ca un înţelept, Bunicule Broscoi! Şi aşa, ele ar rămâne 
împreună, fraţi şi surori pe vecie! Îţi mulţumesc bătrâne, fiinţă nepreţuită! 
grăi Dumnezeu.

Pe  loc,  uşile  atelierului  se  deschiseră  şi,  în  timp  ce  planetele 
ieşeau călătorind pe uşa sa, apropiindu-se de locul ales pentru marea lor 
familie, Soarele coborî mândru printre ele din Grădina Raiului.

- Adame, spuse Dumnezeu, lumina Soarelui nu-ţi va lipsi. Noul tău 
loc  va  fi  pe  planeta  cea  mai  albastră,  pe  Pământ.  Acolo  va  coborî 
Grădina  Raiului.  Şi  tot  acolo  vei  ajunge  şi  tu,  bătrâne  broscoi.  Vei 

26



cunoaşte  dragostea  şi  urmaşii  tăi  vor  umple  Pământul  până  când 
oamenii vor fi pregătiţi să-l ia în stăpânire. Dar şi atunci urmaşii tăi vor 
putea fi întâlniţi pretutindeni, chiar dacă nimeni nu-şi va mai aminti că tu, 
Bunicule  Broscoi,  ai  făcut  o  minune  şi  M-ai  luminat  să  creez  marea 
familie a planetelor – Sistemul Solar!

-  Să-mi  fie  cu  iertare  Creatorule,  stăpânul  meu,  dar  mai  am o 
întrebare!

- Spune bătrâne?
- Ce s-a ales de prietenul şi companionul meu, Cometuţa Nabiru?
Nici nu rosti bine Bunicul Broscoi cuvintele, că de niciunde apăru 

Nabiru, care se aruncă direct să-l prindă în braţe cu drag pe prietenul 
său de aventuri.

- Sunt teafără bunicule, le-am ţinut piept, am zburat mai repede ca 
ele, iar Furiile m-or fi căutând şi acum!

Râzând, cei doi prieteni, sub privirea caldă a lui Dumnezeu, porniră 
împreună să-şi istorisească întâmplări şi, poate, să mai facă împreună şi 
alte minuni.

Bunicul stătea cu coatele pe masă şi ochelarii pe nas, citind dintr-o 
hârtie îngălbenită de vreme. Hârtia era luată dintr-o carte ce şedea pe 
masă cu cotorul în sus, răsfrântă cu folile întinse ca nişte aripi de pasăre. 
Ana se căţără pe un scaun, se aşeză în genunchi şi, imitându-şi bunicul, 
îşi puse palmele sub bărbie şi coatele pe masă, privindu-l serioasă.

- Ce citeşti, bunicule? întrebă ea.
-  Iacă,  o  hârtie  veche,  pe  care  i-am  scris-o  eu  bunicii  tale  pe 

vremea când noi doi eram tineri.  Iar bunica ta a păstrat-o în această 
carte, pe care o vezi aici, pe masă.

- Şi  ce i-ai  scris mata, bunicule, pe hârtia pe care o citeşti? Îmi 
citeşti şi mie?

Ochii bunicului se umeziră. Îşi scoase ochelarii, îşi sterse ochii, iar 
apoi şterse şi lentilele ochelarilor. În tot acest timp Ana îl privea serioasă 
şi aştepta cu răbdare ca bunicul ei să-i spună povestea bucăţii de hârtie.

- Când bunica ta era tânără, eu am scris o poveste pentru mama ta 
şi, pe hârtia asta pe care o vezi, am adăugat şi o poezie de copii, ca să o 
fac mai frumoasă. Povestea s-a pierdut, dar, iacă ce minune, poezia s-a 
păstrat, pentru că bunica ta a avut grijă de ea!

- Şi mi-o citeşti  şi mie? întrebă încet,  privindu-l cu ochii  ei mari, 
Ana.

- Sigur că da, dulceaţa mea! Ascultă:

Licurici cu aripi mici,
duceţi focul vostru astăzi
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într-o casă de furnici!

Îl lăsaţi frumos pe masă,
iar cu aţe şi andrele
furnicuţele au să-l coasă,

într-o albă batistuţă,
luată din inima mea,
pentru mama ta draguţă.

Au să-i spună sărut-mâna,
în pălmuţă să i-o lase,
când afar’ răsare luna,

când copii dorm mai dulce,
ea să vină lângă mine
şi pe braţ să mi se culce.

-  Ce  frumoasă  e  şi  ce  mult  îmi  place!  exclamă  încântată  Ana. 
Vreau să o învăţ şi eu! Pot? Pot?

- Sigur că poţi, draga moşului! Dar acum să ne spălăm pe mâini şi 
să ne pregătim să-l aşteptăm pe Ionuţ al nostru, care are să vină de la 
şcoală flămând şi cu ghiozdanul plin de cărţi şi de poveşti despre prima 
lui zi de şcoală.

Până să termine cu pregătirile, Ionuţ se şi arătă în pragul casei, 
fericit, cu o floare în mână.

- Bunicule, uite, floarea asta am găsit-o pe cărţile mele de şcoală, 
atunci când doamna noastră învăţătoare m-a aşezat în bancă!

- Foarte frumos, dragul moşului! Îi dăm floarea Anei, doar ştii că 
florile stau mai bine în mâna fetelor?

Ioan îşi  scoase ghiozdanul  şi,  serios,  îi  întinse Anei  floarea,  iar 
fetiţa o luă fericită şi căută un pahar în care puse floarea şi turnă apoi 
apă. Era fericită şi zburda prin casă, în timp ce Ioan îşi ridică ghiozdanul, 
îl  puse pe scaun, îl  deschise şi  începu să scoată comorile  aşteptate: 
cărţile. Erau frumoase şi aveau copii pe coperţi, care râdeau veseli.

Ioan se aşeză apoi la masă şi începu să-i povestească bunicului 
toate întâmplările din basmul primei zile de şcoală. Ana îl asculta fericită, 
se bucura şi apoi se rotea prin cameră ca un fluture: „Ionuţ al nostru a 
început şcoala, Ionuţ a început şcoala!” Îi luă în cele din urmă ghiozdanul 
şi-l puse la spate, apoi se fixă în faţa bunicului: „Şi eu vreau să merg la 
scoală, cu Ionuţ!”  Râseră toţi  trei  fericiţi,  atât de fericiţi  că bunicului îi 
dădură din nou lacrimile şi trebui din nou să-şi şteargă ochelarii. 
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Peste toată scena fericită, pentru cine ar fi avut ochi să vadă, dar 
privind foarte atent,  în raftul  de sus al bibliotecii  se putea vedea cum 
coperta cărţii aurite se deschisese puţin, cât să încapă un creion. Iar de 
acolo  priveau  cu  mulţumire  şi  discreţie  Bunicul  Broscoi  şi  Cometuţa 
Nabiru. Ştiau că făcuseră încă o minune pe Pământ, mică poate, dar atât 
de preţioasă, ca diamantele din ochii bunicului care-şi iubea atât de mult 
nepoţii!

Cristian-Marcel Felea
Petroşani, 10 septembrie 2011
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