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NOTA AUTOAREI 
 

 

 

Un prunc albastru în chip de cavaler salvator mi-a 

şoptit în gând: „Mamă, am să cercetez toate cronicile 

autorului anonim şi îţi voi recupera scufiţa”. 

Cavalerul salvator a sângerat în timp ce cerceta 
cronicile autorului anonim. 

Luceafărul rece a coborât să cerceteze de ce 
sângerează cavalerul meu salvator. 

Cavalerul meu salvator a lăcrimat şi scufiţa roşie 

s-a înălţat la cerurile sfinte. 
Acestea erau pagini de istorie martirizate ce s-au 

înălţat îmbrăcându-mă în veşmânt neutru iertător. 
 

 

Elena Toma 
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1. Omuleţul şi  legenda trezită 
 

1a. 

 

Omuleţul când s-a născut a respirat 

şi mama i-a surâs. Mama îl dezmierda: 

- Îngeraşul mamei!... 

Omuleţul, prizonierul scutecelor, 

se simţea purceluş. 

Sfântul de sus i-a strigat: 

- Unde eşti fiule? 

Fiul a gângurit: 

- Sfântule sunt un purceluş trist.   

Sfântul l-a binecuvântat: 

- Fiule voi trimite cuvânt apelor să 

te legene duios. 

Apele l-au îmbrăţişat şi l-au 

legănat duios. Omuleţul s-a rugat: 

- Mamă, dă-mi un sân de care să mă agăţ! 

Mama l-a adăpostit la sân şi omuleţul a adormit senin. O rază jucăuşă i-a 

mângâiat fruntea visătoare. Omuleţul a deschis ochii întrebător şi raza jucăuşă i-a 

şoptit: 

- Surâde căci mâine vei mânca roade. 

Omuleţul trezit a doinit: 

- Rază jucăuşă spune-i soarelui să dăruiască o rază mângâietoare şi pentru 

legenda ce suspină în arbore. Raza iubitoare i-a promis: 
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- Voi chema un nor de ploaie să adape legenda ce suspină în arbore.  

 După ploaie soarele a îmbrăţişat arborele şi legenda a înverzit. Omuleţul 

trezit a înălţat ochii către cer şi a zâmbit recunoscător soarelui: „Mâine, poimâine 

voi deveni legendă roditoare”. 

 

1b. 

Aflând omuleţul înainte de a se naşte că toate au un început şi sfârşit pe 

pământ s-a rugat Atotcreatorului să-l lumineze: 

– De ce  Doamne toate trebuie să aibă început şi sfârşit ? 

Creatorul însufleţitor l-a luminat: 

– Începutul este purcea de lapte ce gângureşte. 

Omuleţul s-a bucurat: 

– Deci la sânul mamei mă voi simţi purceluş de lapte ! 

Omuleţul s-a îngrijorat: 

– Doamne, vei mângâia purceluşul ? 

Creatorul la mângâiat: 

– De aceea ţi-am dat trup, ca să fie mângâiat. 

Omuleţul a răsuflat uşurat. 

 

2. Legenda unei pâini 
 

Un voievod maramureşean s-a refugiat cu oştile într-o ţară surioară. 

Voievodul era însoţit de o căţeluşă ce o primise în dar de la o bunicuţă cu 

maramă. Bunicuţa cu maramă era o ţărancă simplă şi bună. Voievodul a 

întrebase: 

– Bunicuţă ce să fac cu această căţeluşă care nici măcar nu este de rasă ? 

Bunicuţa i-a zâmbit cu bunătate: 

– Îngăduie căţeluşa să te însoţească ca să-mi aducă veşti de la nepoată. 
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*** 

 

Voievodul a trecut o apă lină. După ce a trecut apa voievodul a observat 

lipsa căţeluşei. Voievodul a zis către oşteni: 

– Apa aceasta lină este înşelătoare, a furat căţeluşa bunicuţei. 

Voievodul gândindu-se că la întoarcere acasă bunicuţa îl va întreba de 

căţeluşă a poruncit unui pescar să tragă mrejele şi să pescuiască căţeluşa. 

Pescarul în zori s-a trezit, a luat mrejele şi le-a aruncat în apă. Toată ziua a 

aşteptat pe înserate când suna s-a oglindit în ape a zărit o nimfă ce-i făcea semn 

de tăcere. Alături de nimfă căţeluşa bunicuţei dansa pe valuri. Nimfa surâdea 

tainic către luna ce o urma pe ape. Pe înnoptate pescarul a venit la voievod şi i-a 

spus: 

– Mândrule voievod căţeluşa n-a venit la mreje, dansa pe valuri însoţită de o 

nimfă ce surâdea tainic la luna ce o urmează pe ape.  

Voievodul s-a retras în dormitor să se odihnească. Toată noaptea s-a răsucit 

în aşternut gândindu-se la povestea pescarului ce nu reuşise să prindă în mreje 

căţeluşa bunicii. În zori de zi a visat nimfa, nimfa îi şoptea: 

– Spune-i bunicuţei să dăruiască pâine copiilor în memoria mea. 

Voievodul a întrebat-o: 

– Cum te cheamă ? 

Nimfa a aşezat degetul arătător pe buzele voievodului şi nu a rostit nici un 

cuvânt. 

Dimineaţa când s-a trezit din somn voievodul a cugetat: „Nimfa era nepoata 

bunicii, de aceea căţeluşa a urmat-o”. 

Voievodul a poruncit bucătarului să facă pâine. La prânz voievodul a chemat 

un preot şi i-a spus: 

– Părinte împarte pâinea aceasta copiilor ce locuiesc pe aceste meleaguri. 

Preotul a întrebat: 

– Voievodule, în numele cui să împart pâinea aceasta ? 
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Voievodul a cugetat: „Dacă voi spune că e anonimă preotul va refuza să o 

împartă. În graba plecării n-am întrebat-o pe bunică cum o cheamă pe nepoată 

sau pe ea”. 

– În  numele Moldei, părinte. 

Voievodul gândise că Molda este păzitoarea celor două credincioase. Preotul 

a împărţit pâinea copiilor şi a dorit să construiască o mănăstire cu numele de 

Molda. Preotul când a dat să înalţe clopotul s-a ivit din senin o copilă ce l-a 

mustrat: 

– Ce-ţi veni părinte, să-mi spânzuri căţeluşa ? 

Preotul a întrebat-o: 

– Copilă a cui eşti şi cum te cheamă ? 

Copila i.a şoptit în taină: 

– Eu sunt nepoata bunicuţei ce aşteaptă veşti de la mine. 

Preotul a insistat mirat: 

– Cum se numeşte bunicuţa ce aşteaptă veşti de la tine ? 

Copila a dispărut fără să-i răspundă. Mai târziu un alt voievod ce a trăit pe 

acele meleaguri s-a dus să ceară sfat de la urmaşul acelui preot. 

Preotul l-a sfătuit: 

– Construieşte fiule mănăstiri căci oricum copiii vor trezi veşmintele 

adormite. 

Domnitorul a hotărât: 

– Copiilor le este îngăduit să trezească veşmintele. 

Mai târziu, toate s-au petrecut conform legendei. Copiii şi-au amintit de 

patimile veşmintelor adormite şi au întrebat-o pe mamă: 

– Mamă, cine sunt cei ce-au întinat şi refuzat memoria veşmintelor 

adormite? 

Mama le-a răspuns supărată: 

– Maimuţele obraznice cu duhul ! 

Copiii au mai întrebat: 
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– Cine sunt oamenii aceştia ce se uită cu mirare la noi de parcă am fi străini 

la port ? 

Mama le-a răspuns ironic: 

– Maimuţe sărace cu duhul, dragii mei copilaşi. 

Copiii au plâns: 

– Unde este bunicuţa ce aşteaptă veşti de la noi ? 

Mama le-a răspuns: 

– Bunicuţa este o legendă înveşmântată în tăcerea arborilor iertători. Mâine 

şi eu voi deveni o legendă înverzită iar voi florile răsărite din legendă. 

 

3. Inorogul şi istoria 
 

Inorogul îşi pierduse spaţiul fizic. Inorogul s-a ascuns sub blana ecologică. 

Doamna ecologistă l-a întrebat: 

– Inorogule eşti suferind, de ce nu te duci la doctorul de oameni ? 

Inorogul i-a răspuns: 

– Deocamdată mă urmăreşte scrierea chirilică să mă ştampileze în chip de 

sclav alfabetizat. Doamna ecologistă a întrebat o studentă în arte marţiale: 

– De ce este inorogul suferind? 

Studenta în arte marţiale l-a consultat gratuit pe inorog şi l-a diagnosticat: 

– Este suferind de piastenie ! 

Inorogul a întrebat-o pe mama-mare: 

– Mamă-mare ce înseamnă piastenie ? 

Mama-mare i-a explicat: 

– Semnifică absorbţia identităţii istorice de către emisfera dreaptă care 

întreabă emisfera stângă: „Pe aici am fost, pe aici n-am fost ?!”. 

Inorogul a plâns la sânul matern: 

– Mamă-mare eu îmi doresc o şcoală unde să-mi descarc bagajele suferinde. 
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Mama-mare l-a sfătuit: 

– Fiule nu poţi descărca scrierea chirilică în România de peste Prut căci vom 

fi acuzaţi de furt alfabetic. Studenta în arte marţiale şi inorogul au aşteptat 

mesagerul rusofil de peste Prut. 

Mesagerul rusofil de peste Prut şi-a recuperat scrierea chirilică prin metode 

nu prea ortodoxe. Studenta în arte marţiale s-a plâns la Tata-mare: 

– Tată-mare mesagerul de peste Prut nu a respectat metoda ortodoxă a 

mamei-mari. 

Tata-mare a întrebat-o nedumerit: 

– Care metodă, fiică ? 

Studenta în arte marţiale a răspuns  cu inocenţă: 

– Două, trei palme la funduleţ şi basta. 

Tata-mare a filozofat: 

– Toţi o apă şi-un pământ, fiică. 

Nimeni nu mai respectă metoda mamei-mari. Astăzi maimuţele folosesc 

metodele zmeilor moderni. 

Studenta identificată fiică a priceput că tata-mare devenise filozof. Studenta 

a luat inorogul şi l-a încredinţat unei povestitoare. Cartea ce a îngăduit scrierile 

inorogului  mărturiseşte suferinţele celor fără spaţiu fizic. 

 

4. Măgăruşii şi pâinea 
 

O bunică străveche a rămas fără pâine pentru măgăruşi şi măgăriţe. 

Bunica a trimis să întâmpine Steaua Domnului. Steaua Domnului le-a spus: 

– Ascultaţi, măgăruşi, vă dau pâinea stelară să o purtaţi în ţara voastră. În 

dreapta mea este peştera unde doarme preotul măgăruşilor. 

Cum au intrat măgăruşii în peşteră preotul s-a trezit şi i-a întrebat: 

– Ce căutaţi copilaşi ? 
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Măgăruşii i-au răspuns: 

– Pâinea stelară, bunicule ! 

Bunicul le-a încărcat traistele cu pâine stelară. Măgăruşii au dat să iasă prin 

partea stângă unde uşa era deschisă. Preotul le-a zis: 

– Copilaşi uşa aceea duce la casa pajurii de foc, pe acolo îi îndrum pe cei 

vicleni. Veţi trece într-o lume paralelă ce o să vă poarte către nepoata mea 

păstoriţă în ţara mioritică. 

*** 

Măgăruşii s-au dematerializat şi verbul istoric al românilor i-a purtat pe aripi 

de vultur către Curtea de Argeş. 

Păstoriţa cum i-a simţit s-a trezit şi s-a înălţat pe aripi de vultur. 

Verbul istoric a purtat-o prin spaţiul paralel şi păstoriţa a lăsat să cadă pâinea 

stelară peste tot întinsul României. Pâinea a căzut sub formă de nea. Flămânzii 

României au văzut îngeraşii şi i-au atins. Îngeraşii s-au topit în ochii copiilor ce-

au plâns: 

– Moş Crăciun noi vrem pâine adevărată. 

Moş Crăciun le-a zâmbit în vis şi le-a promis: 

– Aşteptaţi să vină vara căci pâinea este îngheţată. 

Copii au aşteptat vara. Soarele primăverii şi-a trimis razele în traista 

îngheţată a moşului. Din traista moşului au ieşit reni năzdrăvani. Apele au botezat 

renii şi-au cântat: 

– Moş Solar iată-ţi pâinea ! 

Vara şi-a agăţat traista cu grâne de umerii Moşului care a întrebat copii: 

– Eu de cine să agăţ pâinea ? 

Copiii flămânzi au cerut: 

– Agaţ-o de mânuţele noastre! 

Moşul solar a răsuflat uşurat: 

– Misiune îndeplinită ! 
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5.  Învăţătorul şi măgăriţa  
 

Odinioară mergea pe pământ un Învăţător. Învăţătorul ce gândeşte pentru 

viitor  îşi poartă de mână eleva. Eleva învăţătorului era o măgăriţă ce tropotea 

mărunt agăţată de mâna Învăţătorului. Învăţătorul mergea pe un drum lăturalnic 

plin de mărăcini. 

Grija Învăţătorului era să-i trăiască măgăriţa căci îşi zicea în sine:  „După 

moartea mea fizică eleva îmi va purta cartea învăţăturii. De aceea învăţătorul îşi 

purta măgăriţa în braţe când mărăcinii erau mai înalţi decât eleva. Măgăriţa 

văzând cât osteneşte Învăţătorul l-a întrebat: 

– Învăţătorule de ce mergem prin mărăcinii şi nu pe drumul fără obstacole? 

Învăţătorul i-a răspuns: 

– Drumul fără obstacole nu acumulează învăţături folositoare pentru urmaşi. 

Mărăcinii te ţin treaz, iar jivinele invidioase şi linguşitoare nu atacă omul ce 

călătoreşte prin mărăcini. 

Măgăriţa îl întreaba adeseori pe Învăţător: 

– Învăţătorule care e ţinta noastră ? 

Învăţătorul îi răspundea: 

– Muntele ! 

Soarele de pe cer privea la ei şi îşi cobora razele să cerceteze copila desculţă, 

îmbrăcată într-o rochie ponosită şi Învăţătorul desculţ cu mantia de ţărână 

însângerată. Spinii ce simţeau atingerea razelor solare ziceau: 

– Fraţilor, Învăţătorul binecuvântează existenţa noastră.  

Atunci minune! Spinii se transformau în cele mai gingaşe flori. Măgăriţa 

exclama bucuroasă: 

– Învăţătorule au înflorit mărăcinii ! 

Învăţătorul zâmbea, răspunzându-i blând: 

– Ştiu dar noi trebuie să mergem mai departe! 
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Mulţi ani a mers Învăţătorul de mână cu eleva sa. Învăţătorul când a ostenit 

s-a aşezat la tulpina unui arbore şi i-a zis: 

– Am ostenit, mergi mai departe şi te înalţă pe munte. 

Eleva l-a întrebat pe Învăţător: 

– Învăţătorule ce trebuie să fac pe munte ? 

Învăţătorul i-a răspuns: 

– Trebuie să cauţi căpriorul sălbatic şi să-l ascunzi.  

Copila s-a înălţat pe munte cu rochiţa zdrenţuită şi trupul însângerat. 

Căpriorul sălbatic a întâmpinat-o zicându-i: 

– Te aşteptam, mama ! 

Măgăriţa a ascuns căpriorul în casa mamei cu batic. Vecinii casei mamei cu 

batic au întrebat-o: 

– Cine este anonimul acesta ? 

Mama cu batic le-a răspuns: 

– Feciorul măgăriţei ! 

De atunci rodul Învăţătorului ce călătoreşte prin mărăcini s-a numit 

„Feciorul Măgăriţei”.  

Feciorul Măgăriţei era înfăşurat într-un scutec alb. Măgăriţa îi spăla scutecul 

trupului, ce se nevoia să crească. Feciorul dorea să zboare la Tic-tac Inimă 

Vitează. Măgăriţa l-a întrebat: 

– De ce vrei să zbori la Tic-tac Inimă  Vitează ? 

Căpriorul a dat din mânuţe zicându-i: 

– Vreau să-l întâlnesc pe Tic-tac Inimă Vitează!  

Oile cântau cu dulceaţă: 

– Noi nu-l cunoaştem căci ascultăm de „Frica lui Dumnezeu”. 

Măgăriţa a întrebat oile din casa mamei cu batic: 

– Cine este „Frica lui Dumnezeu” ? 

Oile l-au arătat pe Berbec. 
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Berbecul avea o privire stranie, l-a privit către măgăriţă şi a vrut s-o 

adoarmă. 

Măgăriţa l-a întrebat pe Berbec: 

– Cine este păstorul vostru ? 

Berbecul i-a răspuns: 

– Împăratul ! 

Măgăriţa s-a uitat la păstor. Păstorul dormea înlemnit pe tron. Căpriorul a zis 

către măgăriţă: 

– Trebuie să mergem mai departe peste coline să-l căutăm pe Învăţătorul 

nostru treaz.  

Măgăriţa şi Căpriorul au mers mai departe peste coline şi au întâlnit un 

ciobănaş adolescent cu o turmă de oi şi capre.  

Măgăriţa a zis către Căprior: 

– Adolescentul acesta îmi place că este milostiv şi se îngrijeşte de caprele 

prigonite de nebuni. 

Căpriorul l-a întrebat pe ciobănaş: 

– Ciobănaşule cine este cel nevinovat din turma ta ? 

Ciobănaşul i-a răspuns: 

– Ţapul, că-ţi este rudă necunoscută. 

Căpriorul s-a adresat către ţap: 

– Care îţi este dorinţa, fiule ? 

Ţapul i-a zis: 

– Părinte al muntelui de brazi prinţul urmăreşte să-mi pună capac princiar 

când voi adormi şi n-am să mai văd cerul albastru. 

Căpriorul i-a răspuns: 

– Nu te teme fiule, te voi împodobi cu ramuri verzi de brazi şi inima ta se va 

înălţa pe boltele albastre ale nemărginirii. 

Măgăriţa i-a spus Căpriorului Sălbatic: 
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– Vezi fiule, toţi au aceeaşi ţintă, să se înalţe pe Muntele de unde ai coborât 

tu. 

Căpriorul Sălbatic i-a răspuns: 

– Da, mamă, eu am locuit cândva pe muntele acela dar când ai venit tu am 

coborât să te ajut. 

Au mers mama şi fiul mai departe şi l-au întâlnit pe Prinţul Spân. 

Spânul avea un pântece uriaş, o privire albastră şi zicea: 

– Dacă vă lăsaţi înghiţiţi în pântecele meu uriaş vă eliberez pe Cerul Albastru 

al Repaosului Adormit. 

Măgăriţa i-a răspuns: 

– Ascultă Spânule, numai frica de greutăţile vieţii se lasă adormită. 

Spânul a întrebat: 

–  Cine sunt cei ce fug de greutăţile vieţii ? 

Căpriorul sălbatic, i-a răspuns: 

– Rudele tale, prinţii şi prinţesele. 

Spânul l-a întrebat pe Căprior: 

– Căpriorule, ţie nu-ţi este frică de mine ? 

Căpriorul i-a răspuns: 

– Ba eu sunt cel dintâi Căprior ce a coborât de pe munte trimis de cununa 

însângerată a martirilor să ajute Măgăriţa. 

Spânul a zis înfricoşat: 

–  Plecaţi mai repede de pe pământurile mele să nu vină Cununa martirilor să 

mă însângereze. 

Măgăriţa l-a privit încântată pe Căprior: 

– Fiule, Tic-tac Inimă Vitează eşti tu. 

Căpriorul cu ochii rotunzi şi calzi i-a surâs  mamei: 

– Mamă, Inima Vitează creşte odată cu noi. 

Măgăriţa şi Căpriorul ţinându-se de mâini au întâlnit-o pe Zâna Scriitoare. 
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Zâna Scriitoare scria pe nisipul de la malul mării. Valurile veneau şi luau 

scrierile. 

Măgăriţa a dojenit-o: 

– Din cauza ta suntem anonimi. Nu ne-ai recunoscut. 

Zâna a înălţat privirea li le-a zâmbit cu bucurie. Numaidecât i-a recunoscut: 

– Sunteţi copiii mei însufleţiţi de apele mării ce mi-au transmis scrierile la 

timpul viitor. 

Măgăriţa şi Căpriorul s-au materializat şi i-au zis Zânei: 

– Zână noi îl căutăm pe Învăţător. 

Zâna le-a arătat trei drumuri: 

– Pe drumul din stânga călătoresc împăraţii, pe drumul din dreapta merg 

sfinţii, prin centru înaintează elevii. 

Măgăriţa şi Căpriorul au înaintat pe drumul din centru şi au ajuns la 

Învăţător. 

Măgăriţa l-a prezentat pe Căprior Învăţătorului: 

– Învăţătorule acesta este cel dintâi căprior ce a coborât de pe munte când l-

am strigat. 

Învăţătorul s-a bucurat: 

– Înseamnă că te numeşti Tic-tac Inimă Vitează. 

Învăţătorul le citea poveşti. Căpriorul de câte ori îşi auzea numele 

răspundea: 

– Prezent ! şi îi creştea o ramură verde. 

Măgăriţa exclamă bucuroasă: 

– Domnule Învăţător, Căpriorului îi cresc ramuri verzi. 

Învăţătorul surâdea copilăreşte: 

– Măgăriţă, mâine-poimâine în ramurile golaşe vei vedea roade. 

Căpriorul a confirmat: 

– Adevărat, roadele mele se vor numi tic-tacurile Inimii Viteze. 
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6. Moş Crăciun cu nasul roşu şi vulpoii 
 

Moş Crăciun cu nasul roşu umbla ameţit prin nămeţi căci îşi pierduse săniuţa 

şi renii la un pokeraş cu doi vulpoi. Un vulpoi câştigase săniuţa iar celălalt renii. 

Vulpoii s-au sfătuit ca doi negustori de visuri. Când au aselenizat pe lună, primul 

vulpoi a zis către cel de-al doilea vulpoi: 

– Să ne unim şi să mergem împreună în chip de Moş Crăciun la coteţele 

Crăiesii Brumă. 

Al doilea vulpoi i-a răspuns: 

– Trebuie întâi să-l prindem pe Moş Crăciun şi să-i furăm costumul. 

Între timp moşul supărat că a rămas singur cu traista în spate se gândea să 

arunce jucăriile în troiene. La o cotitură a văzut sania şi renii. Moşul s-a bucurat: 

– Bine v-am găsit slujitori credincioşi !  

Renii l-au dojenit: 

– Moş Crăciun cu nasul roşu ne-ai vândut pe băutură. 

Vulpoii au intervenit împăciuitori: 

– Băieţi lăsaţi moşul ostenit să se urce în trăsură şi noi vă vom ajuta pe rând 

la trasul trăsurii. 

Primul vulpoi s-a aşezat lângă reni şi s-a prefăcut că trage trăsura dimpreună 

cu renii. Al doilea vulpoi s-a urcat în trăsură şi a pândit când a adormit moşul şi l-

a dezbrăcat de costum. Vulpoiul a îmbrăcat costumul de Moş Crăciun şi s-a 

adresat către reni: 

– Opriţi sania băieţi să azvârl vulpoiul adormit în troiene. 

Primul vulpoi a zis: 

– Băieţi moşul are dreptate, fratele meu leneş trebuie aruncat din trăsură. 

Primul vulpoi l-a ajutat pe vulpoiul Moş şi Crăciunul Adormit a ajuns gol-

goluţ în troiene. 

Moşul vulpoi a zis către reni: 

– Mergem la Castelul Crăiesii Brumă să cerem mesagerii păcii. 
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*** 

Crăiasa Brumă îşi conservase coteţul într-o peşteră străveche la adăpost de 

virusul aviar purtat de berzele călătoare. Crăiasa Brumă îl aştepta pe Moş Crăciun 

ca vestitor al păcii. Moş Crăciun Vulpoi a bătut la poarta castelului Crăiesii 

Brumă. 

Crăiasa Brumă l-a întrebat: 

– Ce doreşti Moş Crăciun ? 

Crăciunul Vulpoi i-a răspuns: 

– Un cocoş pieptos care să devină mesagerul păcii mondiale. 

Crăiasa Brumă a lăcrimat fulgi de nea.  

– Moş Crăciun, cocoşii mei sunt congelaţi.  

Vulpoiul Crăciun i-a zis: 

– Tocmai de aceea Crăiasă, când vor vedea pruncul numaidecât vor învia. 

Crăiasa Brumă a surâs fericită: 

– Cocoşii mei vor deveni îngerii păcii ! 

Crăiasa Brumă a scos cocoşii din congelator şi i-a dat Moşului Vulpoi. 

Moşul Vulpoi îi preda vulpoiului ascuns în trăsură. La sfârşit Crăciunul 

Vulpoi i-a zis Crăiesii Brumă: 

– Crăiasă vei primi felicitări de la prunc. 

*** 

Sania s-a îndepărtat de castelul Crăiesii Brumă. Vulpoiul Crăciun i-a zis 

vulpoiului din trăsură: 

– Acum ne trebuie un foc straşnic să frigem cocoşii. 

Într-un lăstăriş au oprit trăsura şi au dat foc la un brad, apoi au aşezat cocoşii 

lângă foc aşteptând să se facă jăratec pentru frigerea cocoşilor. Aşchiile de brad 

înfocate s-au înfipt în ochii vulpoilor şi vulpoii au căzut în foc. Cocoşii s-au 

dezgheţat brusc şi au recuperat la timp costumul lui Moş Crăciun. Renii îşi 

legănau capetele dojenitor: 

– Moşul a băut şi vulpoii au poftit la friptură.  
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Renii, trăsura şi cocoşii au plecat în căutarea lui Moş Crăciun. Moşul era 

îngheţat statuie. Cocoşii l-au ciupit pe moş până l-au trezit din visul întroienit. 

Moşul ruşinat şi-a îmbrăcat costumul afumat şi s-a prezentat în grajdul cu ieslea 

pruncului. Pruncul a dojenit cocoşii: 

– Voi cândva m-aţi ciupit în ograda oii mioritice şi slujitoarea v-a alungat cu 

mătura. 

Cocoşii au luat poziţie ostăşească: 

– Să trăiţi Domnule prunc, noi am crezut că vei călugări găinile mioritice. 

Pruncul le-a răspuns poruncitor: 

– Găinile ouătoare nu le voi călugări. Voi însă sunteţi îngeri căzuţi de pe 

firma Crăieşii Brumă. Înălţaţi-vă ! 

Cocoşii s-au înălţat pe firma Crăiesii Brumă. Crăiasa Brumă a privit către 

cer şi a devenit statuie de gheaţă. De atunci Crăciunul este împărătesc pentru că 

înalţă stelele pe firmament  şi îngheaţă visurile prinţilor vulpoi. Paştele renaşte şi 

împlineşte speranţele săracului. 
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7. Cireşica şi Iona 
 

 

O oaie adormită visase că măgăriţa noaptea se transforma în răciţă şi intra în 

apele oceanului primordial. Când oaia s-a trezit din somn şi l-a întrebat pe 

păstorel: 

– Păstorel ce înseamnă visul acesta ? 

Păstorel i-a răspuns: 

– Înseamnă că Răciţa va boteza cu sensibilitate măgăriţa. Oaia a plecat în 

căutarea măgăriţei ce dormea la umbra unui cireş de mai târziu. Oaia a întrebat 

măgăriţa: 

– Măgăriţă de ce dormi la umbra cireşului de mai târziu ? 

Măgăriţa i-a răspuns nostalgic: 

– M-au trimis copiii după cireşe primăvăratice. Eu păzesc roadele cireşului. 

Când vor veni culegătorii o să-mi dea cireşe pentru copiii săraci. 

Oaia s-a întors la păstorel şi i-a zis: 

– Trimite culegătorii să alunge măgăriţa de la cireşul împărătesc. Culegătorii 

au venit şi au bătut măgăriţa zicându-i: 
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– Cireşele de mai sunt roadele împărăteşti ale oii adormite. 

Măgăriţa a plâns şi şi-a amintit că nativul ce o iubeşte este apa iar pământul 

sarica. Măgăriţa s-a dus la malul mării şi a strigat-o pe zâna Răciţă: 

– Mamă iubitoare unde eşti ? 

Zâna Răciţă a ieşit din valurile mării şi i-a spus cu blândeţe: 

– Măgăriţă în vis vei veni la mine şi vei dansa în valurile mării, sarica ta va 

deveni o carte. Cuvântul apei va supune ţărâna oii adormite.  

*** 

Oaia când s-a trezit a doua oară din somn i-a zis păstorului:  

– Cuvântul apei va supune ţărâna şi toate animalele uscatului se vor îneca. 

Înalţă cetăţile de piatră pe ţărmurile mării. 

Păstorel i-a răspuns: 

– Voi zidi forţa ta vertebrală împărătească ca să stăvilească forţa apelor. 

Păstorel a zidit cetatea şi i-a zis măgăriţei: 

– Mai departe de ziduri nu ai voi să călătoreşti. 

Măgăriţa l-a rugat: 

– Păstorel forţa cuvântului îmi vine din valuri. Valurile au promis că nu-ţi 

vor strica cetatea, construieşte o poartă în zid să merg la zâna apelor ce mi-a 

promis că sarica mea va deveni o carte. Păstorel a construit o poartă şi i-a dat 

cheia porţii măgăriţei: 

– Numai tu vei şti de această poartă ce duce la zâna apelor. 

Măgăriţa s-a dus la zâna apelor şi a întrebat-o: 

– De ce-şi zidesc oamenii cetăţile pe malul Mării ? 

Zâna apelor i-a răspuns: 

– Oceanul îşi trimite visele la oi şi împăratul oilor îşi construieşte cetăţile pe 

malul mării ca să stăvilească forţa apelor. 

*** 

Oaia când s-a trezit a treia oară din somn i-a zis păstorului: 

– Păstorule trimite măgăriţa la mine.   



 
 

20 

Măgăriţa a venit şi a întrebat-o: 

– De ce m-ai chemat ? 

Oaia i-a răspuns: 

– Forţa nativului tău îţi poartă sarica pe valuri şi sarica se întoarce la tine 

când o strigi. Cireşul nu poate călători pe valuri, îi trebuie pământ. 

Măgăriţa i-a promis: 

–  Mama mea este oază statornică şi valurile oceanului nu-i vor inunda 

grădina. Dăruieşte cireşul mamei mele să-l cultive în grădină. 

După un timp măgăriţa s-a întors la oază şi i-a spus mamei: 

– Mamă îmbracă-mi trupul în rochiţa copilăriei. 

Mama a zâmbit tainic: 

– Rochiţa ta se numeşte Cireşica. 

Măgăriţa a rugat-o pe mamă: 

– Mamă îngăduie sarica mea lângă Cireşică.  

Mama a întrebat-o: 

– Cum se numeşte sarica ce ai cules-o de pe valurile oceanului ? 

Măgăriţa i-a surâs mamei cu dragoste: 

– Sarica mea se numeşte Iona cel dăruit de zâna apelor să potolească mânia 

Oceanului. 

*** 

Iona cel dăruit de zâna apelor adună lacrimile copilăriei într-o grotă tăinuită. 

Lângă grota tăinuită Cireşica îi citeşte poveşti. Cireşica şi Iona când se simt 

urmăriţi se transformă în răcuşori şi coboară în grotă. Lacrimile copilăriei le 

botează cuvintele. Soarele de pe cer când a descoperit cuvintele şi-a coborât 

razele în grotă şi a întrebat răcuşorii: 

– Răcuşorilor care vă este dorinţa ? 

Răcuşorii şi-au agitat cleştişorii rugându-l: 

– Tată-soare, opreşte-i pe cei măreţi de la cuvânt ca să mai vorbească şi 

măgăruşii. 
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Măgăruşii scutură saricile: 

– Vorbiţi copilaşi ! 

 

 

8. Vulpea palatină şi steagul întors pe dos 
 

 Odată pe meleagurile mioritice sălăşuiau un şarpe veninos şi un lup râios. 

Şarpele veninos s-a dus la cumătrul râios şi i-a zis: 

– Ascultă, frăţioare râios, de când n-ai ospătat cărniţă de miel bârsan ? 

Lupul cel râios i-a răspuns: 

– De când s-a cununat şarpele vegetal cu mioara năzdrăvană. 

Şarpele veninos a spus: 

– Ascultă cumetre, o cioară mi-a vestit că vulpea a ajuns Prinţesă Palatină. 

Râiosul a concluzionat: 

– Înseamnă că găinile solare pătimesc în palatul princiar.  

Veninosul l-a îndemnat pe râios: 

– Cumetre, să mergem la Prinţesa Palatină să ne dea de mâncare. 

Lupul râios i-a zis şarpelui veninos: 

– Veninosule nu avem veşminte potrivite să ne înfăţişăm la palat. 

Veninosul a plănuit şi l-a îndemnat pe râios: 

– Vino cu mine pe drumul preotesei ce o slujeşte pe Prinţesa Palatină. 

Preoteasa la vremea prânzului s-a ivit după o cotitură purtând la subţioară o 

găinuşă moţată. 

Veninosul şi râiosul i-au ieşit în cale. 

Şarpele veninos a dat bineţe preotesei şi a întrebat-o: 

– Cucoană preoteasă unde duci moţata ? 

Preoteasa i-a răspuns: 

– O duc la prinţesa Palatină să o cântărească. Râiosul a întrebat-o mirat: 
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– De ce să o cântărească cucoană preoteasă ? 

Preoteasa, cucoană mare, le-a răspuns cu ironie: 

– Prinţesa Palatină a dat decret că toate găinile moţate trebuie să ajungă 

îngeraşi. Numai Prinţesa cunoaşte greutatea îngeraşului când se înalţă în rai. 

Veninosul i-a şoptit linguşitor: 

– Cucoană mare vei ajunge împărăteasă vestită mai mare peste prinţesa 

Palatină. Preoteasa când a auzit că va porunci Prinţesei Palatine, a întrebat: 

– Ce trebuie să fac ? 

Veninosul a sfătuit-o: 

– Întoarce-te acasă şi adu veşmântul preotului ca să ne înfăţişăm îmbrăcaţi la 

palat. 

Cucoana s-a întors acasă şi a luat haina preotului apoi a dat-o celor doi 

cumetri. Veninosul i-a zis râiosului: 

– Cumetre eu mă caţăr în spinarea ta ca să ne ascundem amândoi în veşmânt. 

Preoteasa i-a binecuvântat: 

– Veţi fi doi în unul, steagul Daciei întors pe dos. 

Râiosul a hotărât: 

– Noi suntem steag paşnic şi roditor iar tu vei deveni împărăteasa noastră. 

Împărăteasa cea nebună a luat steagul în stânga şi găinuşa moţată în dreapta 

şi a intrat în palat. Prinţesa Palatină când a văzut haina preotului a întrebat-o: 

– Preoteasă de ce ai adus veşmântul părintelui în palatul princiar ? 

Preoteasa i-a răspuns: 

– Mărită prinţesă nişte molii au ros poalele veşmântului şi părintele a cerut 

îngăduinţă să-l conserve în palat. 

Prinţesa Palatină a îngăduit: 

– Bine, agată-l în cui după iconostas şi înfăţişează-mi moţata. 

Preoteasa i-a dat moţata şi prinţesa i-a răsucit gâtul pe stil vechi  zicându-i 

preotesei: 

– Sângele nevinovat al moţatei va răscumpăra păcatele preotului pe stil nou. 
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Preoteasa s-a bucurat că păcatele în stil nou ale preotului vor fi răscumpărate 

de stilul vechi. Îngerul moţatei când a văzut fărădelegea s-a înălţat la Măicuţa cu 

brâul de lână. 

Măicuţa tocmai torcea un costum mai mare pentru voinicul înmormântat la 

tulpina arborelui mioritic. 

Măicuţa s-a plâns către îngeraş: 

– Păcat că numai Zâna Pădurii cunoaşte unde este trupul voinicului. 

Atunci îngerul moţatei a căutat-o pe Zâna Pădurii şi a întrebat-o: 

– Zână cunoşti unde este trupul voinicului ? 

Zâna Pădurii a întrebat surprinsă: 

– De ce-l cauţi îngeraş ? 

Îngeraşul moţatei s-a plâns: 

– Vulpea a ajuns prinţesă palatină şi steagul Daciei întors pe dos a ajuns 

icoană în aşezământul de maici. 

Zâna Pădurii i-a răspuns: 

– Îngeraş, trupul voinicului s-a transformat în pâine şi oaia năzdrăvană a 

dăruit pâinea copiilor. 

Îngeraşul s-a căinat: 

– Ce este de făcut ? 

Zâna Pădurii l-a sfătuit: 

– În pădurea mea locuieşte un ateu ce a devenit pustnic pentru a zidi o 

mănăstire pentru tovarăşi. Tovarăşii n-au pământ mănăstiresc. Pustnicul ateu îţi 

va recupera palatul de la vulpe şi îl va transforma în mănăstire pentru odihna 

tovarăşilor. Îngerul moţatei i-a apărut în vis ateului şi i-a spus: 

– Ateule dacă vrei reuşi să recuperezi biserica de la prinţesa palatină şi fraţii 

gemelari, aceasta va deveni repaosul tovarăşilor. Apoi îngeraşul a rugat-o pe 

maica cu brâul de lână: 

– Măicuţă toarce veşmânt pentru pâinea recuperată. 

Maica l-a întrebat pe pustnic: 
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– Frate întru credinţă cât de mare să fie veşmântul pâinii recuperate ? 

Pustnicul i-a răspuns: 

– Veşmântul pâinii recuperate să fie mare şi însemnele preoţeşti mici cât 

îngerul moţatei. 

Îngeraşul moţatei a dăruit însemnele preoţeşti la unui călugăr subţirel: 

Călugărul subţirel când a văzut veşmântul pâinii recuperate a zis către oaia 

năzdrăvană: 

– Veşmântul anunţă oamenii mari. 

Oaia năzdrăvană l-a sfătuit: 

– Trebuie să ceri tovarăşului mare bani pentru odihna de veci a tovarăşilor de 

rând. 

Tovarăşii nu puteau să doarmă, am căutat după iconostas şi au găsit steagul. 

Tovarăşul mare în grad a decis: 

– Tovarăşi, trebuie să întoarcem steagul pe dos şi să închinăm istoria noastră 

adormirii în repaosul mânăstiresc. Şarpele ne ispiteşte somnul. Tovarăşii s-au unit 

şi au întors steagul, lupul râios a ajuns în ţeapa şarpelui veninos. Şarpele s-a 

sufocat şi lupul râios a murit din cauza veninului. Tovarăşii au prezentat steagul 

prinţesei palatine. Vulpea când a zărit steagul întors pe dos a gândit 

înspăimântată: 

– Tovarăşii şi-au strămoşii, mai bine las palatul princiar şi fug peste Prut. 

Atunci cucuveaua a cântat în palat: 

– Bravo tovarăşi ! 

Cucuveaua a explicat românilor înfometaţi că nu trebuie să le fie frică de 

strigoi: 

– Iată domnilor strigoiul stă în ţeapă ! 

Auzind de schimbarea de guvern preotul a dat să-şi îmbrace haina, pentru a 

se prezenta la palat. Preotul a întrebat preoteasa: 

– Preoteasă unde îmi este veşmântul ? Guvernul s-a schimbat şi cucuveaua 

mă cheamă la palat. 



 
 

25 

Preoteasa când a auzit că s-a schimbat guvernul şi cucuveaua cântă la palat, 

a gândit: „Trebuie să recuperez veşmântul ce a biruit-o pe prinţesa palatină. Eu 

voi deveni împărăteasă înălţată în scaunul României Mari”. 

Cucuveaua când a zărit preuteasa i-a zis cu subînţeles: 

– Împărăteasă milostivă, iată-ţi veşmântul ce a recuperat istoria râiei 

străbune. Preoteasa orbită de titlu n-a priceput ironia cucuvelei, a luat veşmântul 

şi l-a înapoiat preotului zicându-i: 

– Părinte să ceri tronul împărătesc. 

Preotul şi-a îmbrăcat anteriul şi l-a apucat o mâncărime straşnică. Preotul şi-

a întrebat preoteasa: 

– Preoteasă unde îmi este zăpada şi alcoolul ca să-mi dezinfectez veşmântul? 

Preoteasa şi-a amintit de moţata devenită înger şi a strigat-o: 

– Moţato dă-mi alcool şi zăpadă pentru veşmântul preotului. 

Îngerul moţatei, i-a răspuns: 

– Cucoană preoteasă, alcoolul meu miroase îngrozitor iar zăpada a devenit o 

amintire cu tuse de măgar împărătesc. 

Preotul s-a scărpinat până a murit zicându-şi cu mânie: 

– Din cauza Moţatei n-am ajuns David - Împărat 

Preoteasa alungată s-a refugiat peste Prut şi a ajuns găinăreasă pe stil nou la 

d-na Vulpe priţesă de stil vechi. 

 

 

9. Prinţul argintat şi ţăranul înlemnit 
 

A fost o dată o văduvă bolnăvicioasă. Văduva avea doi fii sănătoşi. După 

moartea bărbatului s-a plâns către copii. Fiul mezin a mângâiat-o: 

– Maică preacinstită nu mai plânge căci am să mă îngrijesc eu de tine dacă 

îmi dai pământul tatălui. 
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Maica văduvă a suspinat: 

– Ascultă fiule, tatăl tău şi-a donat pământul cel de pe urmă prinţului nebun 

ce i-a promis odihnă princiară în mănăstirea lui.  

Ţăranul fără pământ este întocmai ca şcolarul fără caiet. Nedumerit fiul 

mezin şi-a întrebat mama: 

– De ce a făcut tata aşa ? 

Văduva i-a răspuns: 

– Fiule, tatăl tău a spus decât să-i ajungă pământul la colectivă mai bine să se 

odihnească în braţele prinţului nebun. 

Apoi plângând s-a adresat fratelui mai mare: 

– Tu ai primit pământul cel dinainte de moarte şi mezinul cel de pe urmă. 

Fiul ce primise pământul cel dinainte a răspuns mamei înlăcrimate: 

– Mai bine procedez ca orfanii fără pământ. Fiul cel mare şi-a donat 

pământul colectivii mângâindu-se: „Turma are pastor şi în cer cât şi pe pământ. 

Păstorul răspunde de greşelile turmei”. 

Fiul mezin s-a dus la mănăstire să-l trezească pe tatăl său din somn. 

Preotul nebun dormea profund şi tatăl său dormea iepureşte. Tatăl s-a ascuns 

în veşmântul maicilor. Omul l-a văzut pe prinţ şi şi-a zis: „Probabil acesta este 

pământul cel de pe urmă”. Omul a luat prinţul în braţe şi a coborât. Prinţul când 

s-a trezit în casa omului i-a zis: 

– Măi ţărane de ce nu m-ai lăsat să dorm ? 

Ţăranul s-a scuzat: 

– Măria ta maicile mi-au zis că tu eşti tata. 

Prinţul s-a bucurat: 

– Adevărat, eu sunt tatăl părinţilor tăi ! 

Omul îi râdea inima întrânsu-l auzind că tatăl părinţilor se va îngriji de 

pământul cel de pe urma morţii tatălui său. Omul s-a căsătorit după rangul său cu 

altă orfană de tată. Orfana nu ştia că va ajunge slugă la doi stăpâni: unul de 

rangul său şi unul de rang princiar. 
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Fiul fără pământ s-a judecat toată viaţa pentru pământul cel din urmă a 

tatălui. Prinţul devenise avocatul cel de taină al ţăranului. Prinţul poruncise fiului 

să-şi facă casă mare. Între timp tatăl observând că fiul nu mai vine să-l viziteze la 

mănăstire a coborât singur în chip de pupăză. 

Prinţul când auzea pupăza cântând îi zicea ţăranului: 

– Hai să recuperăm pământul cel din urmă a tatălui tău. 

Toată viaţa sa ţăranul s-a judecat pentru pământul cel din urmă al tatălui său. 

*** 

După revoluţie au venit emisarii războiului rece. Emisarii războiului rece i-

au cerut ţăranului să plătească datoriile războiului cald ce nu apucase să le 

plătească fratele mai mare ce între timp murise. Atunci ţăranul s-a răcit şi s-a dus 

la mormântul mamei sale adormite: 

– Mamă, tu nu mi-ai dat nici o bucată de pământ.  

Mamă-sa l-a mângâiat: 

– Fiule, ţi-am păstrat bucata de pământ pentru odihna de veci. 

Ţăranul după ce a fost înmormântat a văzut că fatele său mai mare îl aştepta 

să plece împreună în paradis. Mezinul l-a întrebat pe cel mare: 

– Frate de ce nu ai plecat în paradis? 

Fratele mai mare i-a răspuns: 

– Nu aveam plătite datoriile războiului cald.  

Mezinul l-a liniştit: 

– Datoriile îţ sunt plătite frăţioare, eu m-am răcit de două ori iar tu ai rămas 

călduţ în aşteptarea mea. 

Fratele mai mare a mulţumit şi a treia oară s-a răcit şi el de tot. 

*** 

Prinţul a scos pupăza din zidul casei: 

– Călugăre Pupăză am primit veşti de la îngerul răposatului că ne va 

recupera. Îngerul răposatului i-a zis prinţului: 

– Rămâi în urmă ca protector al lemnului ! 
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Prinţul a salvat lemnul de la foc. 

– De, a râs prinţul, mămăliga s-a fi răcit înainte de vreme dacă nu i-aş fi sărit 

în ajutor. 

Aşa a devenit prinţul scut argintat ce îmbracă semnul Crucii în repaus.  
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10.Iepuroaica şi mansonii 

 

 Erau  o dată doi pastori, unul de oi şi altul de capre. Pastorul de oi în plină 

maturitate a vârstei pastorale se lenevise. Leneşul a gândit să-şi adoarmă oile.  

Oierul a prins un şarpe şi l-a obligat pe berbecul fruntaş să-l înghită. În 

felul acesta a ajuns mare magician berbecul fruntaş. Oile şi mieii, în loc să pască 

iarba priveau ţintă la berbec. Berbecul adormea oile şi mieii. Oierul era curios să 

vadă ce se întâmplă cu turma căprarului. De aceea păstorul cel leneş şi-a 

cumpărat un scaun şi stând cu spatele la turma sa, se uita la turma vecinului şi 

dormita în scaun. Căprarul îşi cumpărase un câine poliţist pentru că se săturase să 

alerge după capre. Căprarul s-a aşezat într-un jilţ domnesc şi îşi pieptăna barba la 

soare. O maică iepuroaică a trecut în fugă pe lângă turma oilor şi a privit 

berbecul. Maica iepuroaică a cugetat: „Berbecul a înghiţit un şarpe şi ar fi bine 

să-l trezesc pe pastor”. Iepuroaica s-a apropiat de păstor şi i-a ros pantalonul de la 

piciorul drept până la genunchi. Oierul dormea profund şi nu a simţit nimic. 

Iepuroaica supărată a dat să-i roadă călcâiul. Atunci oierul a ţipat de durere. Între 

timp o capră se desprinsese de turma caprelor şi venea către turma oierului să 

vorbească cu oaia cumătră. Câinele poliţist când a văzut capra că pleacă la 

vecinul, a alergat să o întoarcă la turmă. Iepuroaica a trecut neobservată şi a dat 

cu ochii de căprar. Căprarul adormise cu mâna în barbă. Maica iepuroaică şi-a 

zis: „Căprarul doarme în loc să se ocupe de educaţia caprelor”.  

Iepuroaica i-a ros pantalonul de la piciorul stâng până la genunchi, apoi şi-

a înfipt colţii în călcâiul căprarului. Căprarul a răcnit smulgându-şi  barba. 

Iepuroaica a fugit într-o biserică şi s-a ascuns în veşmântul unui preot ce a amuţit 

de frică. Seara când trebuiau să ducă turmele la stâni, păstorii de ruşine, să nu-i 

zică vecinul că a primit pedeapsa Evei şi-au ascuns picioarele betege sub sutana 

pastorală sprijinindu-se în toiege. Păstorii au trecut unul pe lângă altul. Oierul 

curios l-a întrebat pe căprar:  



 
 

30 

– Vecine ce ai păţit la piciorul stâng ? 

Căprarul i-a răspuns cu smerenie: 

– Domnul mi l-a cerut pe stângul şi l-am dat. Dar tu ce ai păţit la piciorul 

drept ? 

Oierul i-a răspuns cu evlavie: 

– Domnul mi l-a cerut pe dreptul şi l-am dat. 

Căprarul şi-a mângâiat firele de barbă rămase şi a râs: 

– Vecine, înseamnă că Domnul va coboară cu două picioare pe pământ ! 

Fiecare şi-a luat turma şi a dus-o la casa sa. Oierul de supărare a bătut 

berbecul până la sânge. Berbecul a vomat tot veninul şarpelui şi a 

leşinat. Oierul a tuns mieii până la piele şi a muls tot laptele de la oi. 

Oile l-au strigat: 

– Domnule păstor lasă puţin pentru mieii !  

Păstorul le-a răspuns: 

– Mieii să lingă veninul berbecului răposat.  

Căprarul, la rândul lui, a bătut câinele până ce acesta a leşinat. Căprarul a 

muls tot laptele de la capre zicându-le: 

– Iezii să lingă sângele păzitorului. 

Oierul a preparat brânza şi a aşezat-o pe masă. Noaptea şobolanii când l-au 

văzut pe oier cu piciorul drept gol şi-au zis: 

– Păstorul acesta este manson ! 

Şobolanii au mâncat toată brânza, spunându-şi unul altuia: 

– Masonii mănâncă puţin.  

Căprarul a adunat laptele în oale şi le-a aşezat pe masă, gândindu-se: 

– În zori de zi am să bat laptele matern până o să iasă untul.  

Căprarul s-a culcat. Pisicile l-au pândit pe căprarul adormit şi la miezul 

nopţii au răsturnat oalele şi au lins laptele. 

Păstorii când s-au trezit, au văzut paguba şi au gândit să-şi ceară sfat unul 

altuia. Păstorii s-au întâlnit pe păşune şi şi-au învecinat scaunele sfătuindu-se: 
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Oierul i-a zis căprarului: 

– Vecine dă-mi mie mâţele să astâmpere şobolanii. 

Căprarul i-a răspuns: 

– Cu dragă inimă vecine căci îmi sar în cap fără să mă anunţe. 

Căprarul şi oierul au ajuns să discute despre religie. Se înserase şi ei nu 

sfârşiseră discuţiile despre religie. Înnoptându-se, cei doi s-au uitat unul la altul şi 

şi-au zărit umbrele la lumina lunii. Umbra oierului arăta ca un vârcolac iar a 

căprarului ca un strigoi. Atunci cei doi pastori s-au luat la bătaie şi nici în ziua de 

astăzi n-au sfârşit. Între timp berbecul s-a însănătoşit şi a zis către câinele poliţist:   

– Hai să ne unim turmele şi să le păzim de păstorii nebuni. 

*** 

Preotul mioritic a ajuns mare în rang şi a alungat-o pe maica iepuroaică: 

– Fiică, mergi la cei mai mici în rang ! 

Iepuroaica a plecat în direcţia nordului. La poalele muntelui nordic a văzut 

un semafor. Lângă semafor stătea o măgăriţă. 

Iepuroaica a întrebat măgăriţa: 

– Surioară ce aştepţi la semafor ? 

Măgăriţa i-a răspuns cu dârzenie: 

– Eu sunt păzitoarea semaforului ! Nimeni nu are voie să se caţere pe 

muntele acesta. Maica iepuroaică a întrebat-o cu subînţeles: 

– Nici măcar animalele cu două picioare ? 

Măgăriţa i-a răspuns cu fermitate: 

– Mai ales animalele cu două picioare ! Acestora le dau sutane pastorale şi 

le trimit pe drumul din dreapta să-şi caute turmele. Muntele este doar pentru 

arbori. Iepuroaica a mângâiat burtica măgăriţei, zicându-i: 

– Nu te teme surioară ! Dinţii mei s-au tocit şi nu mă mai pot hrăni cu 

scoarţă de arbori ! Dă-mi un sfat, cum să mă hrănesc ? 

Măgăriţa a sfătuit-o: 

– Mergi pe drumul din stânga la călugării misionari. 
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Iepuroaica gânditoare:  

– Mă vor primi bine ?! 

Măgăriţa a încurajat-o: 

– Îţi dăruiesc sacul cu pantaloni lăsaţi de păstori în schimbul sutanei. 

Dăruieşte-l misionarilor şi te vor primi bine. 

Iepuroaica a mulţumit şi a luat sacul dăruit de măgăriţă îndreptându-se 

către drumul din stânga. Ostenită, la jumătatea drumului a zărit la răscrucea 

vestului pitită o mănăstire. Iepuroaica a intrat în mănăstire şi s-a uitat la cei doi 

pastori: unul era posomorât şi altul vesel. L-a examinat pe cel vesel şi a gândit: 

„Seamănă cu Ignat ce primeşte pomana morţilor”, apoi l-a privit pe cel 

posomorât: „Acesta numără banii ce-i primeşte purcelul pentru mănăstire”. Maica 

iepuroaică a plecat la călugării misionari. Misionarii au primit în dar pantalonii 

dăruiţi de măgăriţă zicându-şi că maica iepuroaică i-a binecuvântat pentru curaj. 

Misionarii au adăpostit-o, au îmbrăcat-o şi i-au dat de mâncare. 

*** 

 Între timp preotul mioritic, a fost dizgraţiat şi exilat de noii guvernanţi. 

Aşadar, fricosul mioritic şi-a luat turma de iepuraşi şi a plecat în căutarea maicii. 

Iepuroaica în calitate de cumătră a călugărilor misionari a ajuns purtătoare de 

cuvânt a iepurilor expatriaţi de pe pământurile masoneriei.  
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11. Odihna împăratului năzdrăvan 
   

A fost o dată un împărat năzdrăvan. Împăratul năzdrăvan avea o mamă 

bine-credincioasă. La apus de soare zânele ce-l slujeau pe năzdrăvan i-au zis 

mamei: 

– Împărăteasă mamă, în viitor se vor naşte copile ce vor fura somnul 

Împăratului. 

Împărăteasa binecredincioasă a poruncit credincioşilor să construiască case 

de odihnă pe un munte. Într-una din acele casa împărăteasa a ascuns odihna 

împăratului năzdrăvan.  

Împărăteasa mama n-a spus nimănui unde a ascuns odihna împăratului 

năzdrăvan. Împărăteasa a lăsat cuvânt credincioşilor ce slujeau pe acel munte să 

nu permită la nici o fată să viziteze muntele unde era ascunsă odihna împăratului. 

La sfârşitul fiecărui veac, însă, se năştea o fată ce fura somnul împăratului 

năzdrăvan.  

Cum ? Fata se ascundea în scorbura unui arbore ales pentru a fi dăruit 

veghii de pe munte. Când arborele ajungea pe munte împăratul nezdrăvan 

deschidea ochii şi întreba slujitorii: 

– Unde este copila ce mi-a furat somnul ? 

Credincioşii răspundeau: 

– Împărate n-am purtat cu noi nici o copilă ! 

Împăratul năzdrăvan poruncea: 

– Căutaţi în scorbura arborelui ce l-aţi purtat pe munte.  

Veghetorii căutat în scorbură şi aflau copila adormită.  

Împăratul poruncea: 

– Botezaţi copila adormită cu numele mamei mele, apoi daţi-i pâine să 

crească mare. 
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Copila adormită după ce era botezată se trezea din somn, mânca pâine şi 

creştea mare. 

Credincioşii când o vedeau mare îi spuneau: 

– Ai crescut mare ! Coboară şi împarte daruri pentru odihna veghetorilor. 

Primii care au cerut daruri pentru odihnă au fost prinţii şi prinţesele ce au 

zis: 

– Noi am făcut istoria !  

Fata a hotărât: 

– Atunci vi se cuvine odihna slujitorilor istoriei. 

Slujitorii au zâmbit: 

– Nouă ce odihnă ne dai ? 

Copila le-a răspuns: 

– Vă dăruiesc odihnă princiară.  

Necredincioşii au zis: 

– Nouă ni se cuvine odihnă pentru că nu am crezut vrăjitorilor. 

Copila a decis: 

– Atunci vi se cuvine odihna vrăjitorilor. 

Vrăjitorii rămaşi fără odihnă oboseau şi cădeau ca muştele stropite cu 

spray paralizant în  casa necredincioşilor. 

Necredincioşii legau vrăjitorii şi le dădeau foc.  

Unii vrăjitori s-au refugiat în casa odihnei princiare.  

Slujitorii ce se odihneau în casa princiară s-au trezit şi au ucis vrăjitorii. 

Cei mai puternici se refugiase între timp în casa slujitorilor unde dormeau prinţii 

şi prinţesele. Prinţii şi prinţesele dormeau profund. Vrăjitorii cei puternici au luat 

ostatici prinţii şi prinţesele. Slujitorii doreau să-şi recupereze casele. Slujitorii au 

urcat pe munte să ceară sfat de la împărat. Veghetorii ce sălăşluiau pe munte i-au 

alungat, zicându-le: 

– Nu este îngăduit să tulburaţi somnul împăratului. 



 
 

35 

Împăratul din cauza strigătelor slujitorilor, între timp s-a trezit din somn şi 

a întrebat veghetorii:  

– De ce strigă slujitorii istorici ? 

Veghetorii au răspuns: 

– Strigă că prinţii şi prinţesele au fost luaţi ostatici de vrăjitori. 

Împăratul năzdrăvan a coborât să salveze prinţii şi prinţesele din mâinile 

vrăjitorilor. 

Împăratul le-a poruncit vrăjitorilor: 

– Eliberaţi prinţii şi prinţesele ! 

Vrăjitorii i-au răspuns: 

– Nu-i eliberăm căci vom fi arşi dacă vei încerca să lupţi împotriva noastră 

vom tăia capetele prinţilor şi prinţeselor.  

Împăratul gândea că trebuie să trateze cu vrăjitorii. Fata i-a zis: 

– Împărate dacă vei trata cu vrăjitorii nu te vei mai putea să te întorci pe 

munte ! 

Atunci împăratul bine-credincios a pornit la luptă cu vrăjitorii. 

Vrăjitorii au tăiat multe capete de prinţi şi prinţese dar au fost biruiţi de 

slujitori. Slujitorii au încătuşat vrăjitorii. Necredincioşii au ars vrăjitorii. La 

sfârşitul bătăliei împăratul a plâns. Fata l-a mângâiat: 

– Împărate, prinţii şi prinţesele cărora li s-au tăiat capetele au devenit 

autori recunoscuţi ai istoriei.  

Între timp fata se micşora.  

Împăratul când a văzut fata mică a surâs: 

– Din cauza ta voi deveni autor anonim ! 

Împăratul a devenit autor anonim şi s-a înălţat pe munte dimpreună cu fata.  

Veghetorii îl aşteaptă pe împărat în timp ce împăratul se odihneşte, autor 

anonim într-un loc neştiut.  
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12. Şarpele şi omul arbore 
 

A fost o dată un om viu ce trăia într-o lume în care morala nu-şi impuse 

cuvântul ascultaţii. Omul era bun şi scuza toate nedreptăţile suferite de la semeni 

pentru că nu putea să creadă că cineva l-ar fi rănit cu intenţie. 

Azi aşa, mâine aşa, până când omul în urma suferinţelor a văzut lumea aşa 

cum era, nu cum îşi imagina el. Omul ca să-şi vindece rănile, când a deschis ochii 

s-a refugiat într-o oază verde în pustiu. În oaza verde din pustiu s-a regăsit copil 

neatins de răutăţile omeneşti, La un moment dat vestea omului retras în pustiu s-a 

răspândit printre oameni. Oamenii credeau că cei retraşi în pustiu  sunt prooroci. 

Un comandant de oşti ce se pregătea pentru o bătălie şi-a trimis un ostaş să-l 

întrebe pe omul retras în pustiu dacă va câştiga bătălia. Omul în pustiu îşi 

dezvoltase calităţile intuitive şi i-a răspuns ostaşului conform dorinţei ce i se citea 

pe chip: 

– Vei învinge negreşit  pentru că dorinţa ta este mai puternică decât frica 

comandantului ce te-a trimis la prooroc. 

– Soldatul când s-a întors nu i-a spus comandantului că proorocul l-a 

numit fricos. 

Bătălia a fost câştigată de soldaţii cărora comandantul le-a transmis că 

proorocul vestise victoria. Vestea proorocului ce o nimereşte s-a împrăştiat în 

multe aşezări omeneşti. Un mag a aflat ce puteri are omul din pustiu şi a venit să-

l ispitească. Omul a intuit că magul este un şarpe veninos, dar l-a lăsat pe viclean 

să creadă că are puteri magice mari. Ceea ce nedumerea pe viclean era scutul 

păzitor al omului ce îi respingea puterile adormitoare. 

Magul a presupus că omul ar avea puteri magice  mai mari decât ar avea el. 

Magul i-a zis omului:   

– Păcat să se piardă puterile tale ! Nu vrei să mi le vinzi mie când vei 

muri? 

Omul i-a răspuns: 
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– Eu, când voi muri, voi înălţa într-un car de foc puterile magilor. 

Magul l-a întrebat: 

– Nu există nici o cale să rămână puterile magilor jos ? 

Omul i-a răspuns: 

– Există o singură cale, să îmbraci veşmintele mele când voi muri. 

Magul pândea moartea omului, când omul a murit magul l-a dezbrăcat de 

haine şi l-a vârât gol-goluţ în scorbura unui arbore secular. Magul a îmbrăcat 

veşmintele omului. Hainele când l-au văzut pe cine îmbracă i-a dezvăluit 

adevărata înfăţişare. Veşmintele mortului smerit l-au biruit pe viclean şi l-au 

dovedit că e un şarpe veninos. 

 

13. Şarpele şi şerpoaica 
 

O dată nişte oameni ce locuiau în vecinătatea pustiului cel mare, au văzut 

un şarpe. Oamenii au răspândit vestea că au zărit duhul profeţiei ce luase forma 

de şarpe. Nişte învăţaţi ciudaţi au luat şarpele şi l-au înălţat pe un munte populat 

cu papagali coloraţi. Papagalii când au văzut şarpele, au întrebat: 

– Ce fel de şarpe este ? 

Şarpele le-a răspuns: 

– Sunt şarpele profet ! 

Papagalii au zis: 

– Noi am cunoscut profeta ce stăpâneşte piramida nordică ! 

Şarpele s-a bucurat: 

- Eu sunt şarpele ce stăpâneşte piramida sudică, mi-aş dori să cunosc 

şerpoaica ce stăpâneşte piramida nordică ! 

Papagalii l-au sfătuit: 

– Fără îndoiala tu eşti târâtoare, dar ai putea culege penele noastre când ne 

înnoim veşmintele. 
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Şarpele a cules penele papagalilor şi le-a lipit pe corpul său de târâtoare. 

Pielea şarpelui fiind lipicioasă penele papagalilor s-au prins. După ce li s-

au înnoit veşmintele papagalii au zburat către piramida nordică. Şarpele zburător 

a urmat papagalii. Ajunşi în ţara piramidei nordice papagalii au zis şarpelui 

înaripat: 

– Numai coioţii cunosc unde este ascunsă profeta ! 

Şarpele înaripat a întâlnit un coiot şi l-a întrebat: 

– Unde este profeta ? 

Coiotul i-a răspuns: 

– Profeta a plecat între timp către piramida sudului. 

Şarpele curios a întrebat coiotul: 

– Cum călătoreşte profeta ? 

Coiotul l-a lămurit: 

– Cu ajutorul zmeului nordic. 

Şarpele a cugetat: „Trebuie să adun puterile morţilor şi să mă întorc în sud. 

Şarpele timp de un veac a adunat puterile morţilor şi s-a întors în sud. 

Când a sosit în sud şerpoaica plecase deja în nord. 

Aşa a ajuns profetul să nu mai întâlnească niciodată profeta. 

 Moartea desparte şarpele de şerpoaică. 

 Profeţiile le sunt încuiate în piramide. Aşa au fost pedepsiţi şarpele şi 

şerpoaica pentru că doreau să stăpânească lumea celor vii cu fluidul magic 

adormitor. 

 Dumnezeu a încuiat magii în tenebrele morţii ce-şi caută odihna din veac 

în veac.  
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14. Băbuţa cu puii de aur 
 

 O băbuţă şi un moşneag locuiau împreună pe un maidan părăsit. 

 Moşneagul se îmbolnăvise de gripă aviară. Băbuţa plângea pe cuptor şi 

croşeta o scufie albă. 

 Băbuţa se tânguia: 

– Dacă a-şi fi împletit la timp scufie albă pentru iepuraş mătuşa barză ar fi 

fugit pe alte meleaguri când ar fi zărit doctorul de găini stând pe prispa casei. 

Moşneagul înfăşat i-a tors fuiorul în vis: 

–  Iepuraşul se va întoarce veterinar vindecător dacă vei face aşa cum îţi 

spun eu. 

Baba l-a interogat: 

– Ce spui, moşnege ? 

Moşneagul i-a răspuns în vis: 

– Pisica yoghină a încâlcit firele de fuior. Nu lăsa cocoşul ce latră să se 

apropie de ouăle  găinii. 

După această convorbire în vis cu moşneagul băbuţa toată ziua pândea 

cocoşul. Când cocoşul lua cu asalt găinuşa, băbuţa îl alunga cu mătura. Cocoşul 

încerca să se caţere pe gard reclamând băbuţa la vecini. 

– Ham, ham, boieri mari ! Băbuţa nu-mi permite cununie cu găina.  

Cocoşii vecinilor, boieri mari, îi răspundeau în cor: 

– Pesemne eşti străin, ba încă eşti căţel ciudat cu ochelarii infraroşii. Îţi 

dăm punguţa cu cinci lei dacă pleci de la noi. 

Căţelul a luat punguţa cu cinci lei şi s-a prezentat la Sfântul Petru: 

– Ham, ham, ţi-am adus cinci lei, dă-mi o moţată naturală. 

Sfântul Petru i-a răspuns din paradis: 
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– Nu mai sunt moţate naturale. Mergi în Spania şi de cunună cu prima 

cioară focoasă.  

Cocoşul german a plecat la cules căpşuni. Pe câmpurile întinse a auzit cu 

cântec de cioară înfocată: „La-la, la-la, mi-aş dori puţină apă minerală !”. 

Cocoşul din vorbă în vorbă o întrebă pe cioară: 

– Lala, tu eşti astroloagă ? 

Cioara văduvă i-a răspuns trist: 

– Bulibaşa a interzis astrologia, buzunăritul e mai practic. 

Cocosul Yung plimbă cioara la Paris. Câinele francez îl admonestează: 

- Educă-ţi cioara căci dacă o prindem că ne ciuguleşte actele de identitate 

din buzunare o decapităm si tu rămâi fără picioare. 

Cocoşul speriat îşi ia consoarta naturală şi pleacă pe pământ neutru. În 

Olanda îşi întemeiază o crescătorie-fermă de lalele negre. 

Cocoşul se temea de foc dar văduva neagră l-a asigurat că acoperământul 

său este rezistent la foc. 

*** 

 Moşneagul între timp a decedat. Sfântul Petru a verificat îngeraşul: 

– Într-adevăr eşti îngeraş fără cocoş, te poţi odihni în paradis. 

Îngeraşul îl roagă: 

– Sfinte Petre, rămâne băbuţa fără urmaşi. Trimite mata iepuraşul fără 

frică la băbuţă şi fă o minune pascală. 

– Sfântu Petru cugetă: „Minunea pascală va fi după credinţa băbuţei”. 

Sfântul Petru strigă la iepuraşul ascuns în paradis: 

– Iepuraş fără frică mergi la băbuţă şi adu-mi ouăle pascale. 

Moşneagul intră fericit în paradis şi adoarme mulţumit. Iepuraşul fără frică 

se prezintă la băbuţă 

– Sărut-mâna băbuţă ! Sfântul Petru m-a trimis după ouăle pascale. 

Băbuţa după ce a privit fuiorul lunii decembrie a gândit: „Exact cum mi-a 

spus pisica decedată în vis”. 
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Băbuţa a dăruit ouăle pascale iepuraşului fără frică. Iepuraşul fără frică a 

prezentat ouăle pascale la Sfântul Petru. Sfântul Petru a stropit ouăle pascale cu 

agheasmă mare şi a zis: 

– Fie după credinţa băbuţei !... 

Minune, din ouă au ieşit pui galbeni. 

Sfântul Petru i-a zis iepuraşului: 

– Du puişorii de aur să-i crească băbuţa. 

Băbuţa a examinat puişorii şi i-a zis iepuraşului fără frică: 

– De ce sunt galbeni de parcă ar fi făcuţi din ceară de albine ? 

Iepuraşul a sfătuit-o: 

– Băbuţă trebuie să-i hrăneşti cu morcov şi vor prinde bujori în obraji. 

Cultivă morcov pe maidan. 

Băbuţa i-a răspuns iepuraşului: 

– Doctoraş fără frică cultivă mata morcovul pe maidan. Eu îţi voi croşeta o 

scufiţă albastră ca să nu te ardă soarele. 

Iepuraşul cultiva morcov pe maidan şi-i mâncă pe furiş căci şi el observase 

că puişorii de aur erau de ceară galbenă. 

*** 

Un alt cocoş pribeag către seară ciocăneşte la uşa băbuţei. Băbuţa a privit 

la iepuraşul ce dormea profund şi a zis către îngeraş: „Doctorul iepure doarme 

profund căci este ostenit. Dacă e vulpea o bat !”. 

Băbuţa deschide uşa şi întreabă: 

– Ce doreşti străine ? 

Cocoşul pribeag o întrebă: 

– Băbuţă unde este cocoşul Yung ? 

Băbuţa îi răspunde mirată: 

– Mata eşti cel de-al doilea căţel ce te crezi cocoş ! Maestre, studentul 

matale educă ciorile în Olanda. 
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Căţelul Freud pleacă grăbit în Olanda şi descoperă crescătoria –fermă a 

studentului Yung după firma cioară agăţată la poartă. 

Freud latră la cioară: 

– Cioară unde l-ai ascuns pe studentul Yung ? 

Cioara îi răspunde încruntată: 

– Bărbatul meu este educator, nu student. 

Freud cugetă: „Yung a uitat că noi suntem teoreticieni şi nu practicieni”. 

Freud latră de trei ori: 

– Yung, băiete, unde te-ai ascuns ? 

Yung când aude vocea maestrului iese din coteţ cu halatul alb  al psihiatriei 

plin de găinaţuri şi scuipături practice. Freud când îi vede halatul pătat îl ceartă: 

– Tocmai în halatul psihiatrei te-ai gândit să faci practică de educatori de 

ciori ? 

Yung plânge: 

– Maestre, bine ai venit ! Credeam că voi muri educator de ciori. 

Maestrul îl admonestează: 

– De ce nu i-ai spus evreului Abraham că eşti prinţul psihanalizei ? 

Yung răspunde şmechereşte: 

– Frică mi-a fost că va întoarce cuţitul către mine  de şapte ori. Am lăsat 

dulăul român să înfrunte cuţitul rabinului. 

Freud plictisit dă din lăbuţe: 

– Studente, n-ai priceput nimic, moşului când îi spui că eşti prinţ nu-ţi face 

nimic. 

Yung meditează: 

– Aş putea redeveni educator liber dacă ung limbile ciorilor cu cerneală 

albastră şi le trimit rabinului. 

Freud îl bate pe umăr prieteneşte: 

– Studentule ai să ajungi rac diplomat. 
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Primul rac diplomat s-a transformat în căprior sălbatic. Noi vom redeveni 

căţei cereşti.  

*** 

Yung a uns vârful limbilor văduvelor ciori cu cerneală albastră. Ciorile s-

au prezentat la rabin. Rabinul Moise le-a cercetat limbile albastre şi a zis: „Într-

adevăr! … la mine prinţesele mănâncă gratuit resturile de la purcei”. 

Ciorile-maici indignate: 

– Cum nu permiţi maicilor văduve să locuiască în hambarul cu grâne ? 

Rabinul Moise şi-a mângâiat barba de ţap roşu: 

– Maicilor, tocmai voi i-aţi crezut pe căţeii vagabonzi exilaţi din paradisul 

Sf. Petru ? 

Apoi a zis înfricoşat: 

– Din labirintul minotaurului Cretă - Roşie nimeni nu poate ieşi dacă nu-i 

cunoaşte povestea adevărată. 

*** 

Căţeii celeşti se întorc la băbuţă şi o întreabă curioşi: 

– Băbuţă, puişorii tăi sunt adevăraţi ? 

Băbuţa le răspunde cu şiretenie: 

– Teoria este mare, practica este mică. 

Graurii au zburat în timp ce voi v-aţi rătăcit istoria în labirintul 

minotaurului Cretă-Roşie. 

Căţeii curioşi: 

– Băbuţă cum se numea moşul decedat ? 

Băbuţa gânditoare: 

– Se numea Pupăză-împărat. 

A pupat graurii ce ciuguleau viţa de vie înainte de coacere. Pupăză-împărat 

a ţinut să cunune viţa de vie cu steaua lui David ca să plece graurii. Toţi graurii 

au zburat, numai unul a rămas. 
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Iepurele fără frică l-a prins de un picior căci l-a văzut plângând şi fără 

aripioare crescute. Nevasta iepuroaică îl hrăneşte cu morcov. Doctorul fără frică 

se bucură: 

– Acesta-i viu şi adevărat, nu-i de ceară de albine ! 
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15. Labirintul Minotaurului Cretă-Roşie 
 

 Freud şi Yung căţei cercetaşi s-au înălţat pe un munte apusean înveşmântat 

în păduri de brazi. Prin pădure au aflat un cerb plângând. Căţeii s-au mirat: 

– De ce plângi cerbule, măria-ta ? 

Cerbul s-a supărat: 

– Nu vă miraţi nebunilor, râsul proştilor s-a căţărat în spinarea căprioarei 

mele. De ruşine căprioara s-a ascuns în peşteră, plânge şi suspină, nu mai vrea să 

vadă lumina soarelui. 

Căţeii jigniţi: 

– Auzi, suntem nebuni ! 

Căpriorul înverşunat i-a cercetat: 

– Dacă nu sunteţi nebuni răspundeţi la prima întrebare: „De ce urlaţi la 

lună ?  

Căţeii cercetaşi i-au răspuns: 

– Două maimuţe stau pe lună şi se pupă de zor ! 

Căpriorul a zis: 

– Maimuţele sunt oameni morţi.  

Legaţi morţii de capul prinţului meteor.  

Căţeii speriaţi se retrag doi paşi înapoi: 

– Meteorul fulgeră şi trăsneşte ! 

 Căpriorul curajos: 

– Laşilor, mergeţi la bunicul Cretă-Roşie şi spuneţi că aţi văzut oameni 

morţi pe lună. 

Căţeii întrebători: 

– Cum ajungem la bunicul ? 
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Cerbul i-a împuns cu ramurile şi căţeii au căzut în labirintul minotaurului 

Cretă-Roşie. În labirint au întâlnit un măgăruş ce scria pe ziduri cu o cretă roşie. 

Căţeii căzuţi întreabă  măgăruşul: 

– Măgăruşule nu ştii unde îl aflăm pe minotaurul Cretă –Roşie ? 

Măgăruşul s-a oprit din scris şi i-a privit senin şi paşnic. 

– Eu sunt minotaurul Cretă-Roşie. 

Căţeii şi-au scos limbuţele şi i-au lins mânuţele recunoscători. 

– Bunicule credeam că eşti o fiară înspăimântătoare dar în realitate eşti 

cumsecade. 

Bunicul cumsecade le-a răspuns galeş: 

– Noaptea mă maschez în minotaur şi mă arăt în vis scufiţelor. Scufiţele se 

trezesc şi nu mai cad în abis. 

Bunicul cumsecade a scris pe un zid: 

– Racul e milostiv, l-a cruţat pe cerb făcând numai un singur pas înapoi. 

Căţeii i-au zis măgăruşului filozof: 

– Bunicule am văzut două maimuţe ce se pupau de zor pe lună. 

Bunicul cumsecade a luat o portavoce şi a strigat: 

– Scufiţă Răciţă ? 

Răciţa s-a apropiat de abis şi i-a răspuns. 

– Prezent, domnule învăţător ! 

Învăţătorul filozof i-a răspuns: 

– Mută semaforul Roşu doi paşi înapoi.  

 Cum a mutat Răciţa semaforul s-au auzit gemete. 

Cerbul a zis către cerboaică: 

– Şi noi am căzut la examen ! 

Măgăruşul Cretă  Roşie a râs: 

– Râsul lumii stă agăţat de ramurile tale.  

Cerboaica a plâns: „În ochii lui nu voi mai uita niciodată căci sunt 

tenebroşi”. 
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Căţeii însă au privit cu atenţie ramurile cerbului şi au lătrat: 

– Acestea sunt cele două maimuţe ce se pupau de zor pe lună. 

Cretă Roşie a poruncit: 

– Daţi-vă jos, nebunilor ! 

Un maimuţoi negru şi un maimuţoi alb au coborât din ramurile cerbului şi 

i-au zis lui Cretă-Roşie: 

– Unde sunt cele două maimuţe: una roşie, una galbenă ? 

Cretă Roşie nedumerit. 

– Care maimuţe ? 

Maimuţoii zâmbăreţi: 

– Satirule ! 

Cretă roşie, supărat: 

– Neruşinaţilor eu sunt învăţător castrat. Maimuţele s-au ascuns în peşteră 

în timp ce voi v-aţi înălţat pe lună. 

Unde l-aţi lăsat pe maimuţoiul galben ? 

Cei doi maimuţoi întristaţi: 

– Noi l-am invitat să se pupe cu noi dar el ne-a refuzat hotărât: „Mai bine 

îmi dau foc decât să mă pup cu maimuţoii”. 

Măgăruşul filozofic: 

– Păcat că nu a aşteptat pisicuţa maro. 

Maimuţoii interogativi: 

– Pisicuţă, nu maimuţoi ? 

Măgăruşul clătinând din cap uşor: 

– Maimuţoiul maro nu este cavaler, şi-a urcat pisicuţa piersică pe lună. 

Voi intraţi în peşteră şi jucaţi-vă în linişte ca să nu fiţi descoperiţi. 

Mingea galbenă pentru alb, mingea roşie pentru negru. 

Afară să nu ieşiţi căci îmi scuturaţi creta de pe ziduri. 

Maimuţoii au intrat în peşteră, căţeii s-au furişat la uşa peşterii şi au privit 

pe rând prin gaura cheii curioşi, după aceea căţeii s-au consultat: 
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– Nu era mai bine galben cu negru şi roşu cu alb ? 

Creta Roşie i-a dojenit: 

– Mă ocup de pace, nu de asortat culori. 

Căţeii împăciuitori: 

– Bunicule, maimuţa roşie l-ar fi bătut pe alb în amintirea apaşilor 

dispăruţi, iar negru ar fi devenit inteligent îndrăgostindu-se de maimuţa galbenă. 

Cretă Roşie i-a apostrofat: 

– Tot vă mai gândiţi la război ! 

Studentule de ce ţi-ai bătut maestrul ? 

– Studentul a tânjit o jumătate de canin:  

– El m-a învăţat: „Fiule, iată eu mă caţăr în copac . Tu îmi zici: „Întoarce-

te tată acasă !”. Când mă dau jos, tu să mă baţi măr, apoi mă stropeşti cu apă”.  

Cretă Roşie scoate un cleşte albastru şi-i zice studentului: 

– Cred că ştiu ce te supără deschide gura !  

 Studentul a deschis gura şi Cretă Roşie i-a extras cu repeziciune 

jumătatea de canin rămasă după război. Studentul plânge. Maestrul şi-a observat 

studentul plângând şi a deschis gura zicându-i lui Cretă Roşie: 

– Caninul acesta mă opreşte să-l mângâi. Cretă Roşie extrage caninul 

viguros al maestrului. Maestrul sângerează.  Cretă Roşie în interoghează: „Ai 

supt pe furiş multă vitalitate de la student?”. 

Căţeii se ling paşnic. În sus pe cerul senin şi paşnic se simte un zgomot de 

OZN. Cretă-Roşie alarmat ia o portavoce şi strigă: 

– Racule unde eşti ? 

Racul întârzie să vină. Căţeii zic către măgăruş: 

– Probabil a adormit ! 

Cretă Roşie respinge ideea: 

– Nu cred, acesta este cel mai bun elev al meu. Preferă să îngheţe anul 

şcolar decât să mă bată. Elevul acesta mă respectă. 

Între timp racul vine cătinel şi zice: 
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– Prezent, domnule învăţător ! 

Învăţătorul măgăruş, îl întreabă: 

– De ce ai întârziat ? 

Racul îi răspunde: 

– Postul meu era cu un pas înaintea Răciţei.  

Măgăruşul către căţeii acuzatori: 

– Iată o explicaţie ştiinţifică ! 

Racul către căţei: 

– Am să vă capsez urechile dacă îmi manipulaţi învăţătorul. 

Căţeii se ascund după măgăruş. 

Măgăruşul îi spune racului: 

– Răcuşor trebuie să faci de urgenţă un pas înainte, te vei întâlni cu răciţa 

şi împreună să mutaţi semaforul cu un pas înapoi. 

În timp ce racii mutau semaforul, măgăruşul întreabă căţeii: 

– Câţi paşi au făcut racul şi răciţa înapoi ? 

Căţeii încurcaţi. 

–  Un pas răciţa, doi paşi racul, încă unul împreună. Grea e matematica 

racilor domnule învăţător. 

Se aude o bufnitură precisă. OZN-ul dispare, o maimuţă şi un ciobănesc 

românesc cad în labirint. 

Măgăruşul le iese în întâmpinare şi-l întreabă pe ciobănescul românesc: 

– Cum te numeşti şi de ce rasă eşti ? 

Ciobănescul îi răspunde: 

– Mă numesc Bărdiţă, călău românesc. 

Măgăruşul insistent: 

– Consoarta ta, pisicuţa rom, cum se numeşte ? 

Bărdiţă furios: 
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– Pe pisicuţă - rom eu de mult o urmăresc. Eu am stat ascuns în craterul 

selenar dar  n-am ieşit să mă arăt celor doi maimuţoi pupăcioşi, eu am aşteptat 

pisicuţa rom ca să-i tai unghiile. 

Măgăruşul către piersicuţa-pisică: 

– Întinde mâinile să-ţi văd manichiura ! 

Pisicuţa întinde mâinile şi îi arată unghiile pictate cu sânge. 

Măgăruşul către Bărdiţă: 

– Într-adevăr unghiile trebuiesc tăiate ! 

Bărdiţă către pisicuţa - rom: 

– Pisicuţă dacă nu te-aşi iubi ţi-aş tăia mâinile până la cot. 

Măgăruşul zice căţeluşilor: 

– Strângeţi unghiile şi aşezaţi-le în găleata cu apă. 

Găleata s-a înroşit cu sânge. 

Bărdiţă mirat: 

– Neruşinata, mi-a furat tot sângele din corp, de aceea mă simţeam uşor ca 

o fantomă. 

Măgăruşul îi răspunde: 

– Pedepsit ai fost să devii fantomă pentru că ai fost călău în slujba morţii. 

Măgăruşul ia o seringă uriaşă şi transferă tot sângele la rădăcina unui 

arbore vegetal „Aşteptăm trei zile să vedem cât din acest sânge aparţine călăilor”, 

a zis filosoful. 

După trei zile măgăruşul a luat seringa şi a extras sângele de la rădăcina 

arborelui vegetal. 

Măgăruşul a comentat: 

– Arborele mărturiseşte că o treime din români au fost călăi în slujba 

morţii. 

Bărdiţă-fantomă se miră: 

 

– Unde au dispărut două treimi din sânge ? 
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Măgăruşul surâde fericit: 

– Două treimi din sânge s-au transformat în flori. Iată sângele tău călăule. 

Măgăruşul înfige seringa în fantomă. Bărdiţă-fantomă când se simte fizic 

refăcut înşfacă mingea maro şi o izbeşte de zidurile labirintului. 

Măgăruşul se supără: 

– Ignorantule îmi scuturi ideile filozofice, mergi şi te joacă în peşteră 

împreună cu ceilalţi maimuţoi. 

 Maimuţoiul călău a intrat în peşteră cu mingea maro. Cei doi căţeluşi 

curioşi l-au urmat până la uşa peşterii. Maestrul a zis către celălalt căţeluş: 

– Doi contra unu iar pisicuţa maro este înşelătoare. 

Căţeluşii s-au uitat pe gaura cheii şi au exclamat îngroziţi: 

– Doamne zideşte uşa peşterii pe vecie ! 

Căţeluşii s-au transformat în două statui uriaşe ce-au acoperit cu totul uşa 

peşterii. 

Măgăruşul când a văzut transformarea a suspinat: 

– Păcat, eu îi voiam îngeraşi ! 

Atunci dalta unui sculptor nevăzut a săpat în fruntea statuilor două 

ulcioare. Măgăruşul a umplut ulcioarele cu apă. Din ulcioarele cu apă au ieşit doi 

îngeraşi. Măgăruşul a zis către cerul albastru liniştit: 

– Acum pot privi în sus cu demnitate ! 

Când măgăruşul a zis că poate privi în sus cu demnitate, labirintul a 

dispărut şi zidurile de cretă roşie s-au prăbuşit peste peşteră. Toţi îngeraşii căzuţi 

la examene s-au aflat la semafor. 

Măgăruşul a poruncit îngeraşilor: 

– Intraţi în clasă şi ocupaţi-vă locurile cu demnitate. 

Semaforul s-a înverzit şi îngeraşii au întrat în clasă. 

Măgăruşul a apăsat un buton şi s-a urcat în foişor. Din foişor a explicat 

elevilor: 
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– Noi suntem aripa apuseană ce distrugem balaurii genetici. Ocupaţi-vă 

locurile în linişte !. Primul loc de lângă piscină să-l ocupe racii, rândul doi cerbii 

şi cerboaicele, rândul trei câinii păzitori, rândul patru maimuţele. 

Maimuţele codaşe au vociferat: 

– De ce noi cu spatele la zid ? 

Măgăruşul categoric: 

– În arbori nu mai aveţi voie să  vă urcaţi. Racii vor scutura ramurile 

cerbilor, voi veţi culege roadele iar păzitorii le vor număra. Eu le voi împărţi cu 

înţelepciune la toţi. 

Îngerii păzitori: 

– Avem voie să lătrăm ? 

Măgăruşul a interzis: 

– Fără lătrături căci speriaţi căpriorii. Pe tăcute să apucaţi maimuţele de 

picioare când se caţără în arbori. 

Racii întrebători: 

– Noi avem permis să facem plajă ? 

Măgăruşul binevoitor: 

– Cum nu, numai bine delfinii din piscină vă vor stropi cu apă ca să nu 

mai aţipiţi niciodată. 

Maimuţele bucuroase: 

– Ce bine că suntem departe de piscină, vom dormi pe săturate. 

Îngerii păzitori, visători: 

– Sperăm să nu ajungă apa la noi şi să ne trezească din visuri princiare. 

Racii mulţumiţi că în sfârşit vor avea apă s-au întins pe plajă pândind 

algele marine. Răciţa a zis către fiu: 

– Măgăruşul nu ştie că creierul nostru are două mame veghetoare. 

Răcuşorul a confirmat: 

– Aşa-i, noi dormim mereu iar mamele veghează.  

La amiază cerbii şi cerboaicele s-au plâns. 
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– Nu avem apă pentru arbori ! 

Măgăruşul a zis către delfini: 

– Delfini ieşiţi la suprafaţă şi faceţi gimnastică aerobică. 

Delfinii au făcut gimnastică şi au stropit grădina. Peştii din bazin au râs şi 

l-au invitat pe învăţător: 

– Domnule învăţător vino să te joci cu noi !  

Măgăruşul melancolic: 

– Cândva am fost uşor ca voi şi pluteam  pe ape fără să mă înec. Astăzi 

stau în foişor cu mare grijă. Boul mare şi blajin, învăţătorul aripii răsăritene când 

adoarme se întinde şi cade de pe scaun. Mai bine stau în foişor să nu mă turtească 

din greşeală. 

Boul din aripa răsăriteană ce sta spate în spate cu măgăruşul s-a întors cu 

faţa către măgăruş şi i-a dat bineţe. 

– Te-am auzit băieţaş, dar să nu-ţi fie frică că am să cad peste tine. Nişte 

gâşte inspectoare mi se învârt printre picioare. Acum răsăritul doarme numai la 

amiază când inspectoarele se retrag la umbră. Noi cu toţii dormim la amiază: 

purcei, oi, găini, pisici, viţei şi văcuţe. 

Măgăruşul s-a înveselit: 

– Atunci la amiază voi coboară pe plajă şi racii îmi vor face o tichie de 

alge. Îmi voi unge capul cu nămol şi voi privi cu îndrăzneală la soarele pe cer 

prin două frunze protectoare de salcie plângătoare. 

 

 

16. Grădina mutului 

 

 La o margine de crâng unde izvoarele se întâlnesc pentru a şopti cuvinte de 

amor exista cândva o grădină minunată. În unde zburdau peştişorii şi răcuşorii. 

Un răcuşor a zis către Răciţă: 

– Ce linişte şi pace ! 
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Peştişorii au clipit din ochişori: 

– Ce linişte şi pace binecuvântată ! 

Deodată se aud paşi de copii desculţi. Doi puişori flămânzi se strecoară 

zgribuliţi printre tufele de scaieţi ce-au îmbrăcat cărarea. Copiii, au cules 

corcoduşe şi s-au aşezat cuminţi lângă matca apelor. 

Băieţelul i-a spus fetiţei: 

– Ţi-am zis că unde apele se întâlnesc vom găsi fructe ! 

Fetiţa i-a răspuns puţin bosumflată: 

– Am un spin în picior, durerea mea tulbură pacea locului. 

Răciţa o aude şi se strecoară pe mal: 

– Îmi permiţi să-ţi vindec durerea ? 

Fetiţa curioasă: 

– Cum vei putea tu să-mi vindeci durerea ce-mi săgetează piciorul ? 

Răciţa i-a surâs şăgalnic arătându-i cleştişorii. 

– Cleştişorii mei vor extrage spinul şi tu vei fi din nou voioasă. 

Copila a surâs trist: 

– Niciodată n-am fost voioasă, sunt copilă nevoiaşă, veşnic flămândă şi 

zgribulită. 

Răciţa a extras spinul, apoi s-a adresat băieţaşului: 

– Numai tu poţi vindeca vrăbiuţa. Vrăbiuţa îţi va cânta: „Cip, cip, cip...!, 

iar tu vei răspunde: „Cirip, cirip...!”. 

Băieţelul a oftat: 

– Acum sunt firav dar voi creşte bărbat voinic şi am să-i bat pe fandosiţii 

sturzi  ce ne prigonesc şi ne săgetează cu vorbe de ocară.  

Răciţa tocmai voia să-l întrebe cine sunt fandosiţii ce săgetează cu vorbe de 

ocară când din depărtare se aud zgomote de picioare potcovite. Un domnişor şi o 

domnişoară îmbrăcaţi în dantelă croşetată de o andrea străveche s-au ivit în crâng 

însoţiţi de un ţigănuş cercetaş. 

Domnişorul a zis către domnişoară: 
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– Ţigănuşul i-a găsit ! Acum îi voi săgeta cu venin adevărat. 

Domnişorul săgeată a scos arcul de la brâu şi a săgetat băieţelul şi fetiţa. 

Copiii de durere s-au chircit şi s-au întins pe covorul cu iarbă. 

Cerul senin de vară a lăcrimat şi vântul a suspinat. Domnişorul a zis către 

domnişoară: 

– În sfârşit i-am ucis ! 

Domnişoara temătoare: 

– Să nu vină cineva să ne ceară socoteală ! 

Domnişorul plictisit: 

– Sunt ţărănuşi pricăjiţi, părinţii lor sunt pălmaşi şi vin la tatăl meu să ia 

pământ în arendă. 

Domnişoara preocupată: 

– Trebuie să te asiguri că ţigănuşul nu te va pârâ pălmaşilor. Pălmaşii pot 

fi răzbunători când e vorba de omor. 

Domnişorul s-a adresat ţigănuşului ce se pitise în tufiş: 

– Am să-ţi dau friptură şi la cină dacă nu spui la nimeni nimic. 

Ţigănuşul a rânjit: 

– Dacă îmi dai friptură de căprioară şi la cină n-am să te pârăsc unui 

pălmaş ce se hrăneşte cu terci. 

Domnişorul şi domnişoara s-au îndepărtat către castelul ce se vedea pe o 

colină. 

După ce au plecat săgetătorii, răciţa a consultat copiii şi a plâns: 

– Am scos săgeţile veninoase dar otrava le atacă sângele şi nu am cum să-i 

ajut.  

Nişte lipitori au ieşit din ape şi-au spus: 

– Încercăm noi să-i salvăm ! 

Lipitorile au supt veninul. Copilaşii au deschis ochii şi au zâmbit 

recunoscători.  

Lipitorile i-au sfătuit: 
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– Trebuie să vă hrăniţi bine ca să vă refaceţi sângele ! 

Peştişorii au strigat către Răciţă: 

– Răciţă vino şi ia frunza plină cu icre. Săracii copilaşi să mănânce 

sănătoşi.  

Copii au mâncat şu au lăcrimat: 

– Voi sunteţi buni şi drăgălaşi ! 

*** 

După câteva zile domnişorul şi domnişoara s-au reîntors în crâng. 

Domnişorul a zis către domnişoară: 

– Bastarzii ieri la şezătoare dansau voioşi ca şi cum nimic n-ar fi pătimit. 

Domnişoara i-a explicat: 

– Noi suntem fini şi educaţi. Numai o înţepătură şi am muri de ruşine. 

Un scorpion şi o scorpioană ascunşi după o piatră sfărâmată i-a auzit. 

Scorpionul a zis către scorpioană:  

– Domnişorul îl înţep eu, tu înţeapă domnişoara. 

Scorpioana s-a strecurat pe piciorul fin al domnişoarei şi a aşteptat 

semnalul de atac.  

Scorpionul mai îndrăzneţ s-a căţărat pe braţul domnişorului şi a zis către 

Scorpioană: 

– Când se mişcă le facem injecţie ! 

Domnişorul a întins galant braţul către domnişoară şi i-a zis: 

– Vino să-ţi arăt florile din parcul meu. 

Aceşti mărăcini sălbatici pot înţepa o domnişoară ... 

Cuvântul fină i-a rămas în corzile vocale şi domnişorul a înţepenit statuie. 

Domnişoara nu a mai rostit nici un cuvânt, doar o undă cerebrală a şoptit. 

– Ne vom regăsi pietre nemuritoare. 

Privighetorile alarmate ce până atunci tăcuseră au cântat: 

– Săriţi ciocârlii de prin rămuriş, mutul vegetal este în primejdie de foc ! 

Răciţa a întrebat nedumerită peştii: 
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– Voi până acum aţi auzit cântând privighetorile ? 

Privighetorile au răspuns: 

– Noi cu toate am tăcut ca să nu tulburăm visarea mutului vegetal. 

Nişte Ţarce au întrebat: 

– Ce să facem ? Ce să facem ? 

Ciocârlia semănătoare fruntaşă a zis: 

– Grăbiţi-vă şi adunaţi seminţele mutului. 

Le vom purta către culmea muntelui unde un izvor ascuns îşi adună apele 

într-o grotă tainică. 

Răcuşorii şi peştişorii au confirmat: 

– În grota aceea noi ne retragem când se înserează. Daţi-ne nouă seminţele 

să le purtăm pe ape în sus către culmea muntelui golaş. 

Toate păsările doineau: 

– Săracu mutul, săracu mutul !... 

Scorpionii le-au răspuns nepăsători: 

– Aşa suntem noi, ne înfrăţim cu pietrele funerare. Piatra veche s-a 

sfărâmat alte două pietre vor deveni eterne. 

Păsările au cules seminţele şi le-au purtat în ciocuri către culmea pleşuvă a 

muntelui. 

Muntele s-a bucurat: 

– Bine ai venit mutule să-mi îmbraci culmea pleşuvă. 

Ciocârlia l-a întrebat: 

– Pământul este bun pentru semănat ? 

O cârtiţă mioapă a scos capul din brazdă şi a confirmat: 

– Humus curat. L-am verificat ! 

Privighetorile au zis preocupate: 

– Aveţi grijă când răsturnaţi brazdele să nu îngropaţi seminţele prea adânc. 

Cârtiţele au răspuns: 
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– Nici o grijă, în timp ce răsturnăm brazdele vom mânca viermişorii ce 

pândesc mlădiţele ce vor răsări.  

Peştii au ieşit la mal şi au spus: 

– Seminţele noastre sunt deja umede. 

Răcuşori săpaţi cu cleştişorii în mal. 

Răcuşorii în timp ce săpau cu cleştişorii au cântat: 

– Câte una, câte două ! Nu le semănăm pe toate într-un loc. 

Ţărcile s-au îngrijorat: 

– Ale lor sunt deja irigate şi se vor prinde mai repede. Noi mergem după 

cupe de scaieţi să luăm apă din izvor şi să stropim seminţele noastre. 

Ciocârliile au zis către privighetori: 

– Noi să afânăm pământul în aşteptarea stropitorilor. 

Răcuşorii au sfătuit ţărcile: 

– Fiţi prudente şi întoarceţi-vă repede. 

Ţărcile au zburat către grădina mutului în pericol de dispariţie şi au adunat 

cupe de scaieţi. Dinspre castel s-au auzit larme şi strigăte. Ţărcile s-au alarmat: 

– Surorilor să plecăm înainte de a pieri în foc. 

Ţărcile s-au îndepărtat şi au privit cum slujitorii de la castel au dat foc 

grădinii mutului. 

Slujitorii au comentat: 

– Probabil un şarpe veninos i-a ucis pe domnişori. Şarpele va arde, iar noi 

vom aduce pietrele funerare ale celor doi domnişori. 

Scorpionul şi scorpioana ascunşi în măruntaiele pietrei sfărâmate şi-au zis: 

– Aici ouăle noastre vor fi la adăpost de foc. 

Ţărcile au plâns şi cupele de scaieţi s-au umplut cu lacrimi amare. 

Privighetorile şi ciocârliile când au văzut cupele pline s-au mirat: 

– Surorilor de ce le-aţi umplut cu apă de la matcă când izvorul e mai  sus? 

Apoi au înţeles şi au plâns: 

– Săracul mut ! 
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A doua zi în fostul pământ al mutului vegetal dispărut slujitorii au venit cu 

plugul şi au arat. Slujitorii cei leneşi au îngăduit piatra sfărâmată. A treia zi către 

dimineaţă două pietre funerare au ocupat pământul. 

Cele două pietre funerare scrijelite cu dalta sculptorului istoriseau 

dispariţia fulgerătoare a unui domnişor educat şi a unei domnişoare fine. A patra 

zi scorpionii au ieşit şi au îmbrăţişat pietrele mărturisindu-le dragoste eternă. O 

săgeată înveninată a pecetluit pământul furat de la proprietarul de drept. 

După mulţi ani o mamă însoţită de un grup de copii blânzi s-au căţărat pe 

creasta împădurită a muntelui. Căutau delicatese pentru flămânzi: ciuperci şi 

corcoduşe. 

Mama a cercetat cu privirea noua grădină şi a surâs unei amintiri dintr-o 

veche grădină. 

Copiii i-au zis: 

– Priveşte mamă, ce multe corcoduşe au arborii aceştia  micuţi. 

Racii şi peştişorii curioşi au scos căpuşoarele şi i-au privit. 

Privighetorile şi ciocârliile au cântat: 

– Bine aţi venit la noi ! 

Ţărcile au căinat-o pe mamă: 

– Mamă toţi flămânzii sunt ai tăi ? 

Mama a surâs înveselită: 

– Toţi ai mei sunt flămânzi şi sensibili ! 

Mama le-a explicat copiilor: 

– De multe ori omul ajunge distrugător al naturii fără să vrea. 

Un vânt răcoros şi lin a legănat ramurile arborilor. 

Privighetorile au întrebat vântul: 

– Ce spune mutul ? 

Ciocârliile au priceput: 

– Mutul a zis să le dăm corcoduşe copiilor flămânzi. 

Ţărcile au comentat: 
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– Mutul este milostiv, a priceput că aceşti copii sunt flămânzi. 

Păsările au cules corcoduşe şi le-au aşezat în şorţul mamei şi în mâinile 

întinse ale copiilor ce şi-au scos căciuliţele din respect pentru mutul vegetal. 

Racii au scos la suprafaţa apei nişte rădăcini suculente şi le-au aşezat pe 

mal: 

– Fac bine la măduva spinării, au explicat ei. 

Copiii au gustat şi au răspuns: 

– Mulţumim, sunt plăcute şi dulci ! 

Mama a spus simplu: 

– Mulţumesc ! 

Copiii au promis: 

– Noi nu vom spune la nimeni despre minunata voastră grădină. 

Vântul a clătinat ramurile şi ierburile au suspinat iertarea mutului vegetal. 

– Mulţumesc copii, cu greu mi-am revenit. 

Racii le-au dat sfaturi: 

– Copilaşi să ocoliţi grădina veche. 

Scorpionii îşi păzesc pietrele funerare ce-au furat pământul de la mutul 

vegetal. 

 

17. Pisica haimana şi răciţa 
 

O pisică haimana, demnă şi sprintenă se plimba pe o stradă românească.  

La un colţ de stradă două gâşte îndopate şi fudule, legănându-şi şoldurile în 

faţa unui gânsac criticau pisica. 

– Văduva Haimana se plimbă, nici o lacrimă n-a vărsat pentru motanul ce 

a murit înfocat în zborul ritualic. 

Haimanaua le-a surâs maliţioasă: 
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– Gâşte îndopate şi fudule, când mă apropii de masa voastră şi vă slujesc 

cu reverenţe voi binevoiţi să mă săgetaţi cu ciocurile sâsâind ca nebunele: 

„Apleacă capul căci noi suntem principese !”. 

Gâştele supărate i-au răspuns: 

– Haimanauă, probabil că nu cunoşti istoria Romei ce ne respectă ca pe 

mişte principese. 

Când tâlharii au încercat să prade Roma noi am vociferat în cor: 

„Prindeţi hoţul, prindeţi hoţul!” 

Pisica le-a întors spatele plictisită: 

– Probabil era un câine roşu tibetan ce alerga să se ascundă de romani. 

Haimanaua de pisică cugetă: „Să merg până la răciţă. Răciţa m-a învăţat să 

merg demnă şi sprintenă. La ea nu merge cu linguşeala şi mă ceartă că mă agăţ de 

picioarele dumneaei. Eu îi răspundeam mereu: „Mă agăţ de picioarele tale căci 

mă fugăresc lătrăturile”. Ea îmi răspundea mirată: „Arată-mi câinele cel rău şi-i 

voi lungi urechile cu cleştişorii, numai nu te căţăra pe lună”. 

Haimanaua aleargă în pădure şi-i zice răciţei ce se hrănea cu seva unui 

arbore: 

– Tot cu mutul, tot cu mutul răciţă ? 

Răciţa i-a răspuns învârtind o frunză verde ca pe un evantai: 

– Parola de întoarcere este: 

„Luna e rece şi tăcută!” 

Pisica supărată: 

– De ce nu „Caldă şi pufoasă” ? 

Răciţa i-a răspuns filozofic: 

– Motanul tău pentru a nu sfârşi în intestinele gardienilor s-a crucificat. 

Învaţă din experienţa mea: „Omul este rău şi egoist, mutul vegetal e bun şi 

generos”. În sinea ei pisica s-a mirat de ce tocmai omul rău şi egoist dezvoltă 

boala numită în popor rac feminin. 
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18. Vodă-papură şi Marta 
 

Povestea s-a petrecut pe vremea lui Papură-vodă. Vodă-papură era un 

broscoi cu ochi albaştri. Din cauza ochilor albaştri toate broaştele din iazul 

comunal l-au numit prinţ celest. 

La prânz vacile ce păşteau pe islaz veneau să se adape din iaz. Florica era o 

juncă sensibilă ce a simţit iz de broscoi şi a strănutat: 

Celelalte vaci au întrebat-o: 

– Florică eşti răcită ? 

Florica a răspuns speriată: 

– În oglinda iazului am zărit un broscoi cu ochii albaştri ce se uita ţintă la 

mine. 

Vaca Dana a zis: 

– Florică, ţi se pare, broscoi cu ochi albaştri există numai în poveştile cu 

extratereştri.  

 Papură-vodă şi-a scos capul din apă şi a zis cu mândrie: 

– Proasto, eu cu adevărat sunt prinţ celest !  

Toate văcuţele şi-au înălţat capetele şi l-au privit. Văcuţa Marta de 

supărare şi-a încrucişat coarnele: 

– Mata eşti  prinţul celest ce ai vândut viţelul văcuţei Zamfira. Văcuţa 

Zamfira a murit de supărare. 

Broaştele din iaz s-au alarmat când au auzit că văcuţa Zamfira a murit de 

supărare. 

– Oac, oac, oac, broscoiul este un prinţ blestemat ! 

Ceilalţi broscoi s-au sfătuit la apus de soare: 

– Oac, oac, oac, trebuie să-l alungăm pe blestemat din iazul nostru ! 

Broscoii s-au înarmat cu săbii de papură şi l-au alungat pe vodă. 
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 Papură-vodă alungat din iazul în care odată broaştele îl proclamase prinţ 

celest a ieşit pe imaş. Văcuţa Marta a doua zi dimineaţă l-a zărit pe imaş şi l-a 

apostrofat: 

– Ticălosule, ai ieşit la vânătoare de viţei ! 

Marta şi-a aşezat copita pe picioarele broscoiului şi i-a zis: 

– Acum să-mi spui numele văcarului ucigaş de viţei. 

Broscoiul a icnit: 

– Cel cu briceagul este ucigaşul de viţei. 

Văcuţa Marta a privit crâncen la cei trei văcari comunali. Un văcar sta pe o 

movilită şi îşi cioplea toiagul cu un cuţit. 

Marta a zis către celelalte văcuţe: 

– Ucigaşul îşi împodobeşte toiagul cu numărul viţeilor sacrificaţi. 

Surorilor îl calc în picioare pe ucigaş.  

Celelalte văcuţe i-au răspuns: 

– Noi nu ne implicăm, ne temem că vom fi pedepsite. 

Marta le-a zis cu dispreţ: 

– Laşelor ! 

Văcuţa Marta a făcut o săritură cu elan şi l-a împuns pe văcar în umăr. 

Văcarul a dat să se ridice în picioare, Marta l-a pocnit cu o copită laterală. 

Ceilalţi văcari când au văzut măcelul au ţipat la oamenii ce aduceau vacile la 

păşunat: 

– Săriţi oameni buni, văcuţa Marta a înnebunit ! 

Oamenii au sărit cu vergile şi au bătut-o pe Marta. Marta a fost legată. 

Drept pedeapsă i-au tăiat un corn Martei cu briceagul. Oamenii l-au 

anunţat pe stăpânul Martei: 

– Vaca ta, omule, are  boala vacii nebune. Ţine-ţi vaca acasă, nu vrem 

molimă în comună. 

Stăpânul Martei a luat-o pe Marta acasă. Pe drum o întreba cu blândeţe: 

– Marta, de ce l-ai bătut pe văcar ? 



 
 

64 

Marta, vânătă şi plină de răni sângerânde îi răspundea jalnic: 

– Mu-mu, du-mă mai repede la viţeluş. 

Voi muri de supărare şi el săracul încă nu este mare şi puternic să bată 

văcarul. 

Stăpânul auzea numai: „Mu-mu, mu-mu!... După muget trăgea concluziile: 

– Marta este văcuţă cuminte, pesemne văcarul cu maniere proaste a 

maltratat-o. 

Marta cum a ajuns în dreptul porţii a început să ragă jalnic: 

– Mu-mu viţeluş, mu-mu dragă stăpână ! 

Stăpâna s-a ivit în prag şi l-a întrebat înspăimântată pe stăpân: 

– Ce-a păţit Marta ! 

Stăpânul i-a răspuns: 

– Netrebnicul de văcar a bătut-o pe Marta. Oamenii zic că Marta e nebună.  

Stăpâna a plâns: 

– Marta e blândă şi ascultătoare. Oamenii sunt răi.  

Din ochii Martei curgeau lacrimi amestecate cu sânge. 

Viţeluşul când şi-a văzut numai rănită a suspinat: „Mum...!” şi a leşinat. 

Stăpânul a zis către stăpână: 

– Stropeşte viţeluşul cu apă, eu voi pansa rănile Martei. 

Stăpânul a luat un prosop curat şi moale şi a spălat rănile Martei şi le-a uns 

cu balsam medicinal. Rănile au fost acoperite cu pansamente sterile. Viţeluşul 

când şi-a revenit s-a uitat la maica-sa nedumerit: 

– Mamă, tu eşti bălţată româneasă? 

Marta i-a răspuns: 

– Mu-mu, eu sunt rănită cu adevărat ! 

De la supărare Martei i-a secat izvorul laptelui. Stăpâna o încerca pe Marta 

de lapte. 

Marta suspina: „Mu-mu, de supărare mi-a secat izvorul laptelui !”. 

Viţeluşul era înţărcat, nu şi fiul stăpânei. 
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Stăpâna îi zicea Martei: „Copilul refuză ceaiul, vrea lapte”. 

Marta răspundea : „Mu-mu, sunt tare supărată! 

La trei zile după întâmplare stăpâna şi-a luat fiul în braţe şi l-a prezentat 

Martei:  

– Marta, copilul nu mai vrea ceai. Pricepe, copilul îşi doreşte lapte. 

Viţeluşul a rugat-o pe Marta: 

– Mumă dă-i lapte să crească şi să meargă în picioare. 

Marta, i-a răspuns: 

– Mu, mu, mu, sunt tare necăjită. 

Viţeluşul a implorat-o: 

– Mamă vreau să mă joc cu el când va merge în picioare. 

Marta l-a privit pe copil şi l-a întrebat: 

– Mu-mu vei avea milă de viţeluşul meu ? 

Copilul a răspuns: 

– Muma ! 

Marta s-a înduioşat şi a slobozit laptele din uger. 

Rănile Martei s-au vindecat dar stăpânul nu a mai dus-o pe islaz. 

Pe izlazul comunal o văcuţă visătoare şi-a aşezat copita pe capul lui Vodă-

papură. Vodă-papură a înnebunit: „Trebuie numaidecât să-mi aflu ursita” şi-a zis. 

Aşa a ajuns Papură-vodă să încerce toate broaştele - încuietori de la uşile 

grajdurilor comunale. Într-o seară a poposit la uşa grajdului văcuţei Marta. 

Grajdul avea două uşi, pe uşa nordului se intra seara la dormit şi pe uşa răsăritului 

se ieşea la păscut. Vodă-Papură întâi s-a lipit de broasca din faţă. Stăpânul a doua 

zi dimineaţa când a dat să descuie broasca l-a scuipat: 

– Piei fermecătorule de la uşa mea ! 

Papură –vodă a fugit şi s-a ascuns după o tufă de trandafiri. Spinii l-au 

înţepat şi vodă a cugetat: 

– Pesemne broasca ce doarme este nevasta mea ! 

Marta tremura de frică, viţelul a încurajat-o: 
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– Mamă nu te teme ! Stăpânul l-a alungat. 

La miezul nopţii Marta a auzit şoapte la uşa nordului. Papură-vodă 

dezmierdat broasca cu vorbe drăgăstoase. Marta s-a înfricoşat şi a vrut să 

trezească viţelul. Apoi a chibzuit că nu este bine ca viţelul inocent să audă 

dezmierdările lui Papură-vodă. 

A doua zi dimineaţa văcuţa Marta i-a zis unei răciţe ce dormita la rădăcina 

unui butuc de vie. 

– Răciţă vreau să-ţi spun ceva fără să audă copii. 

Viţeluşul a ciulit urechile şi răcuşorul şi s-a înălţat antenele forfecuţe. 

Marta i-a şoptit răciţei. 

– Vodă-papură s-a îndrăgostit de broasca uşii.  

Răciţa era de viţă antică, deci mare învăţată: 

– Probabil Papură-vodă nu se pricepe la omonime. Broasca de la uşă nu 

este totuna cu cea din iazul comunal. 

La amiază răciţa a adormit la umbra butucului străvechi şi văcuţa la umbra 

unui stejar. 

Când mamele au adormit răcuşorul şi viţelul s-au sfătuit: 

– Trebuie să-l învăţăm pe Papură-vodă ce înseamnă omonim. 

Seara răcuşorul a zis răciţei: 

– Mamă în noaptea asta vreau să dorm în ieslea viţeluşului. 

Răciţa a întrebat scurt: 

– De ce ? 

Răcuşorul s-a îmbujorat: 

– Viţelul mi-a zis că seara la cină Stăpânul îi umple ieslea cu lucernă ce 

miroase a flori de câmp. 

Răciţa a gândit: „Fecioraşul are înclinaţii poetice” deşi nu pricepea de  ce 

fecioraşul ţinea într-un cleştişor un smoc de usturoi. 

Răcuşorul smulsese usturoiul dintr-un strat cu arpagic. 
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Pe înserate când stăpânul a venit să ia viţelul şi văcuţa răcuşorul s-a agăţat 

de burtica viţeluşului. 

Stăpânul a dat apă Martei şi viţeluşului. 

A umplut ieslea cu lucernă şi a zis: 

– Noapte bună, Marta ! Noapte bună viţeluşule ! 

Apoi a încuiat uşile. Marta se lămurise că broscoiul e nebun şi a cugetat: 

– Mai bine să dorm ! Cine ascultă de vorbele nebunilor pătimeşte. 

La miezul nopţii răcuşorul şi viţelul au auzit zgomote la uşă. 

Viţeluşul s-a apropiat de uşă şi i-a zis broscoiului: 

– Nene, mata eşti idiot ! Nu pricepi că broasca de la uşă nu este surata 

matale. 

Broscoiul a răspuns: 

– Se numeşte broască, iar broasca este nevasta mea. Mâine noapte am să 

rog un mecanic să o elibereze din carcera uşii. 

Atunci răcuşorul a introdus forfecuţa cu mănunchiul de usturoi prin gaura 

cheii şi l-a înţepat pe broscoi. 

Broscoiul de durere a ţipat: 

Oac, oac cheia e  cancerigenă ! 

Broscoiul a fugit către izvor. 

Fuga către izvor a durat toată noaptea deoarece când picioarele din faţă 

făceau un salt, picioarele din spate atinse de forfecuţă se smuceau înapoi. În fine, 

pe islaz a găsit o băltoacă cu apă de ploaie şi a dat să se spele înainte de a fi zărit 

de broaştele din iaz. 

Când s-a uitat în oglinda apei s-a văzut buburos. De ruşine prinţul celest a 

leşinat. 

Tocmai a doua zi după întâmplare a venit în comună un savant ce studia 

boala negilor la vaci. Nu se ştie din ce cauză majoritatea vacilor din comună 

refuzau să fie mulse. 
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Gospodinele reclamaseră la primar că vacile au negi. Savantul şi primarul 

au mers să cerceteze islazul. Savantul a zărit broscoiul leşinat lângă băltoacă şi a 

zis către primar: 

– Aceasta este cauza bolii ! 

Broscoiul a fost introdus într-un borcan steril. Savantul din bubele 

broscoiului alergic la usturoi a făcut vaccin.  

Prima vacă vaccinată a fost Florica ceea sensibilă. Florica s-a vindecat de 

negi.  

Apoi toate vacile au fost vaccinate. 

Primarul de bucurie şi-a ales drept însemn electoral broscoiul buburos. 

Broscoiul buburos a fost agăţat de uşa primăriei. Oamenii când veneau la 

primărie vedeau broscoiul şi pricepeau că problemele administrative primarul le 

rezolvă la mat.  

La mat loja persiană formată din primar, preot, savant, poliţişti şi învăţători 

jucau şah. 

Primarul concedia oamenii făcând semne din cap: 

– Aşteptaţi să terminăm partida ! 

Oamenii aşteptau curioşi să vadă cine va fi şahul de mâine. 

Vecinii matului ziceau către băbuţe: 

– Mergem să aducem apă de la fântâna vecină cu matul. 

 Pensionarii întâi umpleau găleţile cu apă cugetând că la întoarcere vor avea 

picioarele moleşite. În timp ce pensionarii consumau licori la mat nişte frumoase 

persiene veneau pe neaşteptate la fântână şi ziceau: 

– Alah a poruncit lui Ismail să caute apă !  

 Frumoasele persiene furau găleţile pline cu apă. Pensionarii când veneau 

să-şi ia găleţile nu le mai aflau. 

 Pensionarii ziceau unul către altul: 

– Băbuţa se va supăra. Merg să cumpăr apă minerală. 
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Pe lângă apă minerală cumpărau salam şi măsline deoarece preotul când a 

câştigat odată a zis: 

– Şah-mat ! Pupăza din cimitir pofteşte salam şi măsline. 

Pensionarii mâncau salam şi măsline. 

Cinee era mai rezistent nu pleacă imediat după Pupăză, apucară să 

mănânce şi plăcinte „poale în brâu”. Unii ziceau că râia s-a reîncarnat odată cu 

intrarea României în Europa yoghină. În orice caz loja persiană şi-a înmulţit 

numărul membrilor cu persieni veniţi de la apus. Persienii veniţi de la apus erau 

rezistenţi la râia căprească. 

Luna poleieşte cu argint uşa primăriei. 

Broaştele din iaz când privesc către primărie îşi zic una către alta: 

 „Dragă cu adevărat a fost prinţ celest !”. 

 

 

19. Porumbiţa 
 

 Fiica omului avea un fiu mic şi voinic. 

 Voinicul plângea din zori până la miezul nopţii. 

 Fiica omului şi-a întrebat mama: 

– De ce plânge copilul, mamă ? 

Mama i-a şoptit: 

– Vocea experienţei ! 

Fiica omului a meditat: „Oare ce-i şopteşte vocea experienţei fiului meu ? 

Poate aflu o cale să-l împac. Numaidecât trebuie să veghez”. 

La miezul nopţii vede o porumbiţă. Porumbiţa s-a aşezat pe fruntea 

copilului şi i-a şoptit: 

– Te poţi odihni, fiule ! Când se vor ivi zorile să plângi straşnic. 

Fiica omului s-a supărat: 
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– Cine eşti tu, de-mi înveţi copilul să plângă ? 

– Nu te supăra fiică, i-a răspuns porumbiţa, eu sunt vocea experienţei. 

Cândva am avut o fiică mică şi voinică cum este fiul tău. 

Într-o zi, în asfinţit, am citit cartea magilor şi am orbit. Atunci mi-am 

părăsit copila adevărată în pustiu pentru una închipuită. Când m-am trezit a fost 

prea târziu, copila a murit de foame şi de sete. Drept pedeapsă maica primordială 

mi-a dat înfăţişare de porumbiţă. 

De atunci călătoresc în toată lumea şi învăţ copiii să plângă. Mamele sunt 

preocupate de plânsul copiilor şi nu mai ascultă cântecul magilor. Copii cresc, nu 

mai mor de foame şi de sete. 

– Sărmana porumbiţă, a lăcrimat fiica omului, ai o casă anume unde te 

odihneşti ? 

Porumbiţa i-a răspuns: 

– Casa mea este arborele pâinii. Acesta este trupul ficei mele. În fiecare an 

arborele rodeşte pâine. Copila mă cheamă cu dragoste: 

– Mamă iată o pâine. Împarte pâinea aceasta copiilor orfani şi săraci. 

– Ce inimă bună are copila ta, a zis fiica omului. 

O fărâmă din această pâine mi-aş dori. 

– Draga mea, i-a răspuns porumbiţa, îţi voi dărui o bucăţică din această 

pâine dar când vei mânca, vei plânge. 

– De ce? a întrebat fiica omului, e o pâine generoasă. 

Porumbiţa a oftat: 

– Generoasă este copila mea, numai că amintirile ei sunt triste. Oamenii 

iubitori o spală cu lacrimi adevărate. Arborele pâinii simte că rodul a ajuns la 

oameni iubitori şi de la an la an îşi înmulţeşte roadele. 

Din când în când magul îl trezeşte pe cei răi să-mi bată copila. Copila îi 

întreabă: „De ce mă bateţi ?”. Cei răi îi răspund: „Ai uitat să ne plăteşti ca să 

dormim, de aceea ne-au trezit magii din somn”. 

Fiica omului a suspinat: 
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– Te rog dăruieşte-mi o bucăţică din pâine generoasă a fiicei tale, îţi voi 

dovedi că nu sunt nerecunoscătoare. 

Porumbiţa a surâs: 

– Nu mă îndoiesc de voi căci tu eşti lumina conştiinţei ce îmbracă pâinea 

iar fiul tău căldura recunoştinţei. 

Când recunoştinţa şi conştiinţa vor gusta împreună din arborele pâinii fiica 

mea se va înălţa la cer. 

Conştiinţa şi recunoştinţa au gustat împreună din arborele pâinii şi două 

porumbiţe s-au înălţat la cer. Fiul recunoscător a deschis ochii şi a zâmbit: 

– Am crescut mare, mamă ! 

– Adevărat fiule, i-a răspuns mama, numai pâinea celui recunoscător 

evoluează şi acumulează lumina conştiinţei. 

 

 

20. Flori de „nu mă uita copilărie” 
 

 A fost o dată o prinţesă zmeoaică, renumită în vechime pentru frumuseţea 

sa de cleştar. Prinţesa zmeoaică locuia într-un palat de argint cu ferestre de aur. 

Toate dorinţele îi erau împlinite de un mag adormitor. Dorinţele zmeoaicei erau 

dorinţele zmeilor ce-şi  zugrăveau chipul în casa morţii ca prinţi lăudaţi. Într-o 

seară prinţesa zmeoaică şi-a chemat magul şi i-a poruncit: 

– Deschide fereastra către lumea celor vii ca să le cercetez visurile. 

Magul a întrebat-o: 

– De ce mărită prinţesă ? 

Prinţesa i-a răspuns: 

– Tatăl zmeilor îşi doreşte să fie lăudat. 

Magul a deschis fereastra către lumea celor vii. Prinţesa-zmeoaică a 

cercetat cu luare aminte visul unui copil cu inima generoasă. 
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 Prinţesa-zmeoaică i-a zis magului: 

– Iată, copilul acesta doreşte să-i ajute pe orfani.  

Magul a zis: 

– Normal, însuşi este un copil fără tată. 

Zmeoaica a hotărât: „În schimbul visului am să-i dăruiesc un tată lăudat”. 

Magul a furat visul copilul şi l-a ascuns în palatul zmeilor într-o floare de 

mărgăritar. 

A doua zi dimineaţa când s-a trezit din somn copilul i-a dezvăluit visul 

mamei sale. 

Atunci mama a ascuns în surâsul unei amintiri plasma visului generos. 

A doua noapte zmeoaica a cercetat floarea de mărgăritar şi nu a mai aflat 

visul. 

Zmeoaica s-a mâniat şi a chemat magul: 

– Visul a dispărut din floarea de mărgăritar. 

Magul însuşi a cercetat floarea de mărgăritar şi a observat nişte lacrimi 

amărui. 

Atunci i-a zis zmeoaicei: 

– Nu te supăra prinţesa, în schimbul lacrimilor amărui vom obţine aurul şi 

argintul necesar tatălui lăudat. 

A treia noapte  zmeoaica a cercetat floarea de mărgăritar şi nu a mai aflat 

lacrimile amăriu, a aflat în schimb un inel ferecat. Lacrimile amărui s-au ascuns 

în plasma visului generos îmbrăcat de surâsul amintirii. Surâsul amintirii s-a 

ascuns în carta vieţii. Zmeoaica i-a zis magului: 

– Deschide cartea  morţilor de sânge a acestei obraznice. 

Magul a deschis cartea morţilor de sânge. 

Zmeoaica a poruncit: 

– Culege veninul cuvintelor şi toarnă-l în sângele matern a acestei 

obraznice. 
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Mama a spălat veninul cuvintelor cu lacrimi sărate. Veninul s-a prefăcut în 

piatră, iar lacrimile curate s-au ascuns în cartea arborilor vii. A patra noapte 

zmeoaica a cercetat cartea arborilor şi a văzut statuie.  

Zmeoaica i-a zis magului: 

– Să înfăţişăm statuia tatălui zmeilor.  

Tatăl zmeilor a zis: 

– Durabile sunt statuile căci mărturisesc puterea mea din veac în veac. 

Puterea însă trebuie să-mi laude chipul. 

Care este fiinţa ce nu-mi îngăduie lauda chipului ? 

Prinţesa zmeoaică, i-a răspuns: 

– Preamăritule, iată, mama acestui copil nu-ţi îngăduie lauda chipului. 

Atunci tatăl zmeilor a hotărât: 

– Iată, voi coborât însuşi în lumea celor vii ca să omor mama copilului. 

Însoţeşte-mă magule adormitor. 

Mama copilului a observat mişcările din cartea morţilor şi i-a zis fiului: 

– Fiule, va trebui să mă lupt cu prinţul nebun însoţit de magul adormitor. 

În timpul luptei nu trebuie să adorm căci vei fi în primejdie de moarte. 

Veghează şi mă trezeşte la timp. 

Apoi mama a cercetat ştirile vremii şi l-a provocat pe nebunul ce-l încarna 

pe tatăl zmeilor la luptă. Nebunul era un vierme luminos dotat cu puterea magului 

adormitor. 

Mama a zis fiului: 

– Fiule, trebuie să caut nişte oameni credincioşi care să mă ajute să-i ard 

puterile magice.  

„Oamenii credincioşi” i-au zis: 

– Nu te lăsăm să-i arzi puterile magice. 

Cuvântul profeţiei trebuie să se împlinească.  

Mama i-a întrebat pe „credincioşi”: 

– Care este cuvântul „profeţiei”? 
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„Credincioşii” i-au răspuns: 

– Cel adevărat trebuie să îngenuncheze pentru lauda chipului zmeiesc. 

Atunci mama i-a zis fiului: 

– Vom lăsa lauda chipului să îmbrace statuile din împărăţia pietrelor 

nemuritoare.  

Mama s-a luptat cu veninul adormitor şi veninul a ars. Din veninul ars s-a 

desprins o umbră ce i-a zis: 

– Dispreţuiesc pâinea voastră ! 

Mama l-a întrebat: 

– Cine te va adora ? 

Umbra i-a răspuns: 

– Viermii luminoşi cununaţi cu lauda chipului meu. 

Mama a luat pâinea şi a împărţit-o copiiilor orfani zicându-le: 

– Zmeul v-a restituit pâinea, sunteţi liberi!. 

Copii au zis: 

– Acum suntem vrednici să ne creştem unii pe alţii. 

Umbra când a auzit vorbele copiilor s-a retras în palatul de argint. Viermii 

luminoşi cununaţi cu lauda chipului alungă lacrimile către vii. 

Fiul i-a zis mamei: 

– Mamă, l-am învins pe zmeul cel veninos. 

Lacrimile întoarse în lumea celor vii se transformă în „flori de nu mă uita 

copilărie”. 

 

21. Împăratul Yoghin şi motanul vesel 
 

  Împăratul domnea peste cel mai înalt munte, numit muntele reîncarnării. Pe 

cât era de înalt muntele pe atât erau de josnice poftele împăratului. Poftele îl 

trădau pe împărat aşa încât oricine îl putea vedea în chip de monstru. Împăratul 
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călătorea pe pământ însoţit de două vipere înhămate la un sac. Viperele aveau 

obiceiul să adoarmă străjerii aşa încât pentru împărat nu existau graniţe. Odată 

împăratul a ajuns în ţara unde asfinţeşte soarele.  

  Tara unde asfinţeşte soarele era păzită de îngerul morţii. Îngerul morţii i-a 

ieşit împăratului reîncarnaţilor în cale în chip de motan negru. 

  Motanul a făcut o plecăciune de smerenie şi a zis: 

– Binevenit eşti măria ta în ţara unde asfinţeşte soarele. 

Atunci împăratul reîncarnaţilor a zis către năpârci: 

– Iată şi aici am o slugă. Mă tem însă, s-a adresat către motan, că nu voi 

înnopta în ţara unde asfinţeşte soarele. 

Motanul l-a întrebat: 

– Atunci cu ce treburi, măria ta ? 

Împăratul i-a răspuns: 

– Am auzit că în ţara aceasta aş găsi iarba numită talpa găştii. 

– La ce-ţi foloseşte ? a întrebat motanul. 

Împăratul i-a răspuns: 

– Sunt aşteptat în cetatea eternă de doi prinţi ce-şi caută zestrea ancestrală. 

Aceştia vor mirosi iarba talpa gâştii şi mă vor recunoaşte reîncărnat. 

Motanul mirat: 

– Ştiam că zestrea ancestrală nu mai există, s-au făcut multe spălări şi a 

devenit pagină albă. 

Atunci împăratul s-a adresat către cele două năpârci: 

– Scoateţi  pisica din sac. 

Năpârcile au dezlegat sacul, din sac a ieşit o pisică albă care când a văzut 

motanul s-a prefăcut în mironosiţă.  

– Vai, nu se cuvine să fiu văzută a mieunat. Sunt măicuţă ! 

Motanul i-a zâmbit galeş: 

– Linişteşte-te surioară, sunt călugăr. 

Împăratul i-a zis: 
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– De, mă miram de ce te vesteşti negru. 

Pisica mea a ronţăit şoarecii din curtea morţilor eterni. Pisica va deveni 

prinţesă binecuvântată de toţi prinţii moştenitori. 

– Multe plecăciuni prinţesă, a zâmbit ironic motanul. 

Prinţesa în semn de mulţumire a mieunat puţin: „Miau, miau!…” 

Apoi motanul i-a zis împăratului. 

– Măria-ta, iarba aceasta există numai în cimitirul vesel. Morţii o mănâncă 

şi se veselesc. 

Împăratul mirat: 

– Dar de ce se veselesc ? 

Motanul i-a răspuns: 

– Morţii din cimitirul vesel mănâncă iarba şi se transformă în cai şi iepe. 

În ţara mea există o zicală: „Nu te duce să culegi iarbă din cimitir căci îţi intră 

ursita în casă”. 

Împăratul reîncarnărilor s-a bucurat: 

– Am să rămân la voi în ospeţie o perioadă de timp, de mult îmi doresc să 

intru în casa unui om viu. 

În sinea lui motanul a gândit: „Poate în casa mortuară, nebunule”. 

Împăratul s-a dresat motanului: 

– Du-mă imediat la acest cimitir vesel. 

Motanul a ocolit curbura unor munţi ce străjuiau ţara soarelui apune şi i-a 

prezentat cimitirul vesel. Împăratul s-a veselit când motanul i-a desluşit taina 

epitafurilor de pe morminte. 

În cimitirul vesel exista un cavou gol pentru oaspeţi. Motanul l-a sfătuit 

binevoitor pe împărat: 

– Măria-ta, trebuie să te ascunzi în acest cavou gol, în zori de zi să ieşi din 

cavou şi să paşti iarba care veseleşte morţii. 

Nu-ţi uita pisica şi năpârcile. 

Împăratul reîncarnaţilor a intrat în cavou împreună cu pisica şi năpârcile. 
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Motanul vesel a încuiat cavoul cu pecetea celor şapte lacăte. 

După ce s-au împlinit judecăţile celor şapte porţi spirituale, motanul a 

descuiat cavoul şi a cercetat cripta. 

În criptă a găsit crucea de lemn încolăcită de cele două vipere, la baza 

crucii sta pisica cel mâncase pe împărat. 

Împăratul se prefăcuse în şobolan ca să poată fi mâncat de pisică. 

Îngerul morţii a suflat cu argint şi a argintat cele două năpârci agăţate de 

cruce. Pisica a aşezat-o într-un sicriu de argint. 

După aceea a chemat doi stălpnici, unuia i-a dat crucea, altuia sicriul de 

argint. Sicriul a fost zidit în piatra cetăţii eterne. Crucea a rămas la poarta 

răsăriteană să separe morţii de vii. 

Morţii sunt atraşi de poarta răsăriteană şi ocolesc ţara unde asfinţeşte 

soarele. 

Atunci în loc de poartă îngerul morţii a construit o capcană de prins 

şoareci.  

Nu se cunoaşte nici în ziua de azi ce s-a întâmplat cu pisica cetăţii eterne. 

Unii zic că pisica face în continuare şoareci apoi îi mănâncă ca să nu i se 

mai sfârşească ciclul reîncarnării şobolanului împărat. 

 

22. Vameşul şi oiţa 
 

Un vameş evreu soseşte la Roma şi strigă: 

– Oameni buni, femeia mea este încarcerată în pântecele Romei. Vă rog să 

o eliberaţi. 

Oamenii buni îi răspund: 

– Vameşule o eliberăm din carceră dar o aşezăm pe rug ! 

Vameşul aşteaptă să ardă pântecele Romei pe rug, îşi face cruce şi zice. 

– Bine că am scăpat de Tripla Alianţă: un lup, un dragon şi un scorpion. 
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Vameşul trece graniţa la români şi află o bunică cu maramă explicându-i 

unei oiţe năzdrăvane: 

– Oiţă, luna este astru tăcut şi rece. 

Oiţa năzdrăvană răspunde: 

– Mamă mie îmi place astru tăcut şi rece. 

Vameşul  întreabă bunicuţa. 

– Ce o supără pe oiţă ? 

Bunicuţa suspină: 

– Un „y” strămoşesc ce vorbeşte despre reincarnare. 

Vameşul o sfătuieşte. 

– Leagă inelele şarpelui mag de chivotul meteor şi comandă: „Foc !!...” 

Bunicuţa îi mulţumeşte şi-i zice: 

– Vameşule pentru că mi-ai liniştit oiţa nezdrăvană mă fac stareţă şi mă 

voi ruga pentru tine în vârful muntelui. 

Vameşul se sperie şi îşi face cruce:  

– Bunicuţă nu-mi răsplăti binele cu rău, în chip de mâţă înălţată în rang mă 

vei zgâria. 

Bunicuţa şi-a luat oiţa şi s-a ascuns într-o pădure. Vameşul trece graniţa la 

ruşi şi îi găseşte pe mujicii săraci stând îngenuncheaţi la picioarele unei prea-lese. 

Prea-leasa era o scroafă gradă plină de inele din vechime. 

Mujicii plângeau: 

– Cucoană prealeasă nu ne da pe mâna Mafiei. 

Vameşul întreabă mujicii: 

– Mujicilor îmi vindeţi mie scroafa ? 

Mujicii au cântat în cor: 

– O vindem pe nimic ! 

Vameşul se scotoceşte prin buzunare şi găseşte un y moldav rătăcit: 

– În locul scroafei vă dau un y rătăcit moldav dar să cântaţi: „Bucură-te 

oiţă moldavă că ne-ai salvat de scroafa preoteasă cu inele din vechime !”. 
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Mujicii i-au răspuns: 

– Fără voce vom cânta căci nimeni nu trebuie să afle de afacerea noastră. 

Vameşul ia scroafa şi-i zice.  

– Vei merge cu mine la Ierusalim să-ţi dau canon pentru slăbire. 

Vameşul  ia scroafa în pivniţă, apoi se aşează la poartă şi îşi aşteaptă 

oaspeţii. 

Oaspeţii vin pe neaşteptate în chip de mafioţi.  

Mafioţii se încruntă şi îi poruncesc. 

– Înapoiază-ne scroafa căci vom porunci iataganilor să treacă fâşia Gaza şi 

să te măcelărească. 

Vameşul întreabă nedumerit:  

– Cine v-a spus că scroafa e la mine ? 

Mafioţii i-au răspuns: 

– Mujicii au răguşit cântând: „Trezeşte-te oiţă moldavă şi adu-ne tributul 

agriculturii româneşti !...”. 

Vameşul cugetă: „Deci oiţa moldavă este mută”. 

Vameşul zice mafioţilor: 

– Vă înapoiez scroafa în schimbul oii moldave. 

Mafioţii răspund:  

– Bucuroşi căci oiţa moldavă este mută ! 

Mafioţii mănâncă scroafa la cina cea de taină şi cântă: „Guiţ, guiţ, pe noi 

cine ne creşte bravi soldaţi ?” 

Vameşul îşi face cruce şi mulţumeşte pe muţeşte: „Domnule m-a bucurat la 

bătrâneţe ca prin atâtea capre răzleţe să am o oaie mută”. 

Oiţa moldavă se trezeşte din somn şi-i zice: 

– Moşule, cine ţi-a spus că sunt mută. 

Motanul american m-a coborât în buzunarul matale în chip de mâţă 

spioană. 
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Vameşul când aude că X-ul moldav ce-l credea oiţă mută se ocupa de 

contraspionaj zice: „Cine îmi latră informaţiile se cuvine să tacă în chip de 

îngeraş”.  

Vameşul crucifică pisicuţa şi plânge: 

– Doamne de patru ori m-am încreştinat ca să-mi salvez trupul de la foc 

încrucişat. 

Domnul îl aude şi-i răspunde: 

– Fiule, eşti corp eteric purtat pe aripi îngereşti de o căţeluşă cuminţită. 

Mergi şi caută-ţi pâinea pentru înviere. 

Vameşul întreabă căţeluşa ? 

– Unde îmi este pâinea îngeraş ? 

Căţeluşa îl poartă pe aripi îngereşti în America. 

Evreul îşi vede trupul pe o masă. Un motan american temător îi împarte 

pâinea şobolanilor. 

Evreul cugetă: 

– De patru ori m-am creştinat pentru şobolanii aceştia, deci se cuvine să le 

dau binecuvântarea sângelui patern. 

Evreul îşi aşează mâinile pe capurile şobolanilor graşi. Motanul temător 

observă scufiţele de pe capul şobolanilor şi-şi zice: 

– Trebuie numaidecât să-mi tai unghiile. 

Probabil în somn mă transform în căţea europeană şi zgârii şobolanii evrei. 

Scufiţele auzind că motanul american noaptea se transformă în căţea s-au înălţat  

toate în pustiul selenar rece. 

Şobolanii întreabă motanul: 

– Carne nu ne dai ? 

Vameşul răspunde speriat: 

– Către dreapta copilaşi veţi afla găinuşa ortodoxă. 

Şobolanii se electrocutează. 

Vameşul vede măcelul şi suspină: 
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– Rău am făcut că n-am dat pâinea măgăriţei catolice. Acum a-şi fi fost 

elev de şcoală şi aş fi tras prinţesa de fustă. 

Vameşul merge la poarta lui Moise şi ciocăneşte uşor şi cu teamă. Moise 

deschide poarta şi-l mustră: 

– Abraham ai încălcat cele zece porunci, pierdută este împărăţia cerului e 

pentru tine. 

Abraham cugetă: „Mă voi strecura în împărăţia cerului prin poarta lui 

Ismail”. 

Abraham ciocăneşte la poarta lui Ismail. Ismail deschide poarta şi-i zice: 

– Abrahame, spală-ţi tatuajele cu scorpioni, îţi dau petrol din fântâna mea. 

Apoi mergi şi prăşeşte ogorul nevestei irakiene timp de şapte ani. 

Abraham spetindu-se la munca câmpului suspină: 

– De, mă miram eu de ce Ierusalimul terestru are două uşi şi o singură 

scară. Creştinii şi budiştii cad din ceruri când se înalţă pe scară musulmanii 

kamikaze. 

 

23. Minunile părintelui unsuros 

 

  A fost o dată un boier mare la stat cu un pântece de uriaş. Boierul avea 

multe moşii. Pe moşiile boierului locuiau în bordeie de lut ţăranii. Boierului îl 

plăcea să mănânce mult şi bine. Boierul după ce mânca mult şi bine juca cărţi 

seară de seară cu un negustor slab şi firav. Negustorul cel firav era priceput la 

jocul de cărţi şi câştiga mulţi arginţi de la boierul cel mare. Cu timpul negustorul 

cel firav a câştigat toţi arginţii moşierului. La masa de prânz când s-a trezit din 

somn, boierul a observat că bucătarul i-a preparat numai lapte cu mămăligă. 

Boierul a ţipat la servitoare: 

– Unde-mi sunt fripturile în sânge ? 

Bucătarul s-a ivit din bucătărie cu un satâr în mână şi a luat o poziţie de 

călău smerit: 
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– Măria-ta am controlat în grajdul animalelor, numai Joiana rumegă alene 

nişte nutreţ. 

N-am îndrăznit să sacrific Joiana căci rămâne prinţesa fără lapte. 

Boierul supărat a strigat: 

– Mânca-or lupii pe Joiană ! Spune-i contabilului să vină la mine. 

Contabilul s-a prezentat cu o servietă din piele de capră răpănoasă în mână. 

Boierul l-a întrebat: 

– De ce nu este nimic în grajdul animalelor ? 

Contabilul a descuiat servieta de capră răpănoasă, a tras un scaun şi şi-a 

scos ochelarii de la buzunarul stâng. Apoil a oftat mulţumit şi a scos un vraf de 

reviste galbene: 

– Martorii lui Yehova jură că toate animalele din grajd le-ai vândut pe 

arginţi negustorului şi ai pierdut totul la jocul de cărţi. 

Boierul a ţipat la contabilul cu servietă de capră răpănoasă: 

– Hoţule, piei din faţa ochilor mei ! 

Contabilul a ieşit tiptil şi s-a furişat în grajd, a dezlegat vaca ce rumega 

cuminte nişte nutreţ şi a fugit într-o ţară străină. În ţara străină contabilul a vândut 

vaca pe un pumn de cocoşei de aur. Contabilul şi-a cumpărat o blană de vulpe 

polară căci în ţara străină oamenii îl priveau cu răceală. 

Seara la cină prinţesa nu a mai avut lapte şi a plâns. Boierul a întrebat 

dădaca: 

– De ce plânge prinţesa ? 

Dădaca, o ţigancă mustăcioasă şi voinică ca un haiduc a răspuns: 

– Joiana a fugit ! 

Boierul s-a speriat şi a gândit: „Pesemne blestemul meu a ajuns-o pe 

Joiana. Lupii au mâncat Joiana”. 

Boierul i-a zis ţigăncii. 

– Mamaie, mergi şi cheamă preotul. 

  Ţiganca s-a dus în paraclisul palatului şi i-a zis preotului: 
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– Boierul te cheamă în salon: 

Părintele era mic, gras şi unsuros.  

Când a auzit că boierul îl cheamă în salon, părintele cel unsuros şi-a şters 

buzele cu un şerveţel. Părintele a intrat în salon cu o faţă temătoare gândind că 

boierul îl va întreba de ce consumă pe furiş undelemnul din candele.  

Boierul cel mare la stat şi cu pântecele uriaş i-a spus: 

– Părinte te-am chemat să faci o minune mare. 

Părintele unsuros s-a mirat: 

– Ce minune, fiule ? 

Boierul, fiul mare la stat şi cu pântece uriaş, i-a mărturisit: 

– O minune care să-mi umple visteria cu arginţi. 

  Părintele unsuros a zis: 

– Boierule, am nevoie de un ulcior cu undelemn ca să mă sfătuiesc cu 

maica fecioară. 

Boierul şi-a încrucişat braţele: 

– Mergi în cămară şi ia două ulcioare cu undelemn. Părintele să nu mai 

amesteci undelemnul cu apă, de câte ori intru în paradisul maicilor candela 

aruncă scântei mânioase. 

Părintele a suspinat: 

– Fiule, maica este iertătoare căci mă ştie bolnav de stomac. Undelemnul 

pentru stomac este balsam, pentru inimă este grăsime ce o leneveşte pe fecioară. 

Boierul s-a încruntat: 

– Părinte, eu vreau minune argintată, nu boală de inimă ! 

Părintele a făcut o mătanie şi s-a retras zicându-i boierului: 

– Aşa să fie, fiule ! 

O ţigăncuşă ce asculta la uşă a auzit că părintele va face o minune mare şi a 

răspândit vestea printre robii ţigani de la curtea boierească. 

Un lăutar vestit când a auzit că va fi mare minune a venit la boier şi i-a 

cântat: 
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– Sărut-mâna, boierule, îngădui-mi să merg la o cumetrie în oraş. 

Boierul ce nu mâncase friptură de două zile i-a îngăduit cu o condiţie: 

– Lăutare când te întorci să-mi aduci două picioare de curcan major, altfel 

îl pun pe bucătarul căprar-minor să-ţi taie capul. 

Lăutarul vestit i-a răspuns: 

– Boierule am să fur doi curcani majori, unul pentru măria-ta şu unul 

pentru robi. 

Boierul l-a ameninţat: 

– Lăutare îţi răsucesc gâtul de bărzoi dacă mărturiseşti naşei că eu ţi-am 

cerut să furi curcani de la botez. 

Ţiganul a jurat: 

– Măria-ta, eu nu am nici un interes să te trădez căci în pântecele majoritar 

vom fi doi în unul. 

Lăutarul vestit s-a dus direct la negustor şi i-a spus: 

– Mărite Negustor am să-ţi spun o taină mare dacă îmi dai un pumn 

argintat din coasta lui Adam. 

Negustorul a scos un pumn de cocoşei de aur din coastă şi i-a dat lăutarului 

zicându-i: 

– Zi-i cioară ! 

Cioara a  cântat: 

– Părintele unsuros va face o minune mare ce va umple visteria boierului 

cu argint. 

Cum a auzit negustorul că boierul se va îmbogăţi din nou, a poruncit 

ospătarului să prepare un ospăţ regal. Pe înserate s-a urcat într-o caleaşcă cu doi 

măgari negri dimpreună cu ospătarul şi cina regală. 

Între timp lăutarul s-a furişat într-un magazin sătesc şi a furat doi curcani, 

unul pentru el şi unul pentru boier. 

Ţiganul după cuvânt a dăruit unul boierului. Boierul s-a veselit şi i-a zis: 

– Lăutarule tu vei fi căprar major şi eu general minor. 
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Lăutarul a întrebat nedumerit: 

– Cum aşa boierule ? 

Boierul i-a răspuns: 

– Deh ! căprarul major trebuie să-l ţină pe generalul minor în braţe. 

Ţiganul a privit la boierul cel mare la stat şi cu pântecele uriaş şi s-a îngălbenit: 

– Boierule, fie-ţi milă de spinarea mea şi îngădui-mi să mă înalţ la Cioara - 

fecioară. 

Boierul i-a răspuns: 

– Lăutare dacă mâine aduci trei curcani voi bate măgarii negri să te înalţe 

pe Maica Piramida. 

Lăutarul când a auzit de Maica Piramidă şi-a zis în sine: „S-o creadă 

boierul că am să îngădui măgarilor să se atingă de comorile fluviului galben. 

Măgarii trebuie să rămână săraci şi curaţi”. 

Cum a ieşit ţiganul din salon a intrat negustorul. Negustorul l-a îmbrăţişat 

pe boier. Din îmbrăţişarea lor s-a născut un făt-frumos orb şi trist. 

Negustorul i-a zis ospătarului: 

– Ospătar aşează pântecele culinar pe masa boierească. 

Boierul când a văzut pântecele s-a bucurat zicându-şi în sine: „Aceasta este 

prima minune a părintelui unsuros”. 

Pântecele era reprezentat de berbeci vânjoşi bine rumeniţi, oiţe ruşinoase şi 

purceluşi cuminţi. Printre berbecii vânjoşi a văzut un foarfece. Boierul s-a 

supărat: 

– Negustorule am auzit că numai medicii chirurgi îşi uită foarfeca în 

pântece ca să-l opereze de mai multe ori. 

Negustorul s-a scuzat: 

– Ospătarul este orb şi trist. 

Negustorul a ţipat la ospătar: 

– Surdule i-a foarfeca şi arunc-o ! 
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Ospătarul a luat foarfeca şi a aruncat-o pe fereastră. Foarfeca s-a agăţat de 

un trandafir spinos. Foarfeca cum a simţit spinii i-a tăiat pe toţi. Dădaca 

împodobea fruntea prinţesei în fiecare seară cu o cunună de trandafiri. Prinţesa 

când a simţit că pe calea vieţii ei nu mai există spini a crescut în noaptea aceea 

cât şapte bărboşi voioşi. 

La cina regală boierul a mâncat mult, negustorul a mâncat puţin. 

Negustorul era preocupat mai mult de visteria boierului.  

După cină negustorul i-a zis boierului: 

– Boierule, hai să jucăm jocul cu şapte bărboşi voioşi şi Alba ca zăpada. 

Boierul a pariat: 

– Eu am prinţesa, tu ai voinicii. Hai să jucăm ! 

Boierul a pierdut. Negustorul i-a cântat lăutăreşte: 

– Ai pariat şi ai pierdut ! Dă-mi prinţesa.  

Boierul i-a răspuns: 

– Amice, prinţesa este purcea de lapte ! 

Nu pot să ţi-o dau înfăşată de nevastă. 

Va trebuie să o răscumperi de la cei şapte bărboşi voinici. 

Negustorul cum s-a făcut ziuă s-a dus în camera prinţesei. Când a dat să ia 

prinţesa în braţe a simţit săgeţi în şale. Negustorul a renunţat şi i-a zis:  

– Purceaua m-a trădat pentru şapte bărboşi voioşi. 

Boierul s-a bucurat: „Aceasta este cea de-a doua minune a preotului 

unsuros”. 

Toate bune şi frumoase până a doua zi când boierul a văzut masa de prânz 

goală. Boierul l-a chemat pe lăutar şi i-a poruncit: 

– Cioară, ţi-am promis că te voi înălţa pe piramidă. Înainte de înălţare adu-

mi trei curcani voinici. 

Lăutarul a mers la o unitate militară şi a plătit cu trei cocoşi de aur trei 

curcani curajoşi. 

Curcanii au venit să-l înfrunte pe boier. 
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Când boierul a poruncit călăului să le taie capetele curcanii au început să 

cânte în ultrasunete şi creierul boierului a explodat. Lăutarul cel vestit a plecat în 

fugă la negustor şi i-a zis: 

– Mărite Negustor creierul boierului a explodat. 

Negustorul speriat că nu va mai avea cu cine să joace cărţi, a fugit la o 

mănăstire şi a zis stareţului: 

– Milostiveşte-te ţapule stareţ şi trimite o maică să uşureze sufletele 

boierului de păcate. 

Stareţul i-a zis unei măicuţei ce tocmai intra pe poarta mănăstirii. Măicuţa 

avea mintea de nouă ani. Experienţa de viaţă o ascunsese într-un arbore din 

pădurea adormiţilor. 

– Măicuţa, i-a zis stareţul, tu ai experienţă lumească şi nu te vei pierde cu 

firea. 

  Ascultă spovedania boierului. 

  Măicuţa când a auzit că trebuie să-l spovedească pe Boierul cel Mare s-a 

refugiat la un adolescent şi l-a rugat: 

– Tată, nu îngădui să mă fure boierul. 

Negustorul l-a trimis pe ospătar după măicuţă. Adolescentul numit tată l-a 

refuzat pe ospătar: 

– Prinţul orb şi trist al monstruoasei coaliţii ce urmăreşte să-i taie capul 

măicuţei adormite. 

Ospătarul s-a întors la negustor şi i-a spus: 

– Măicuţa refuză să se supună prinţului orb şi trist. 

Negustorul i-a poruncit: 

– Întoarce-te la maică şi-i transmite că voi tăia capul măgăruşului 

adolescent. 

Maica ţinea nespus la măgăruş. 
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Maica nu era ca doamnele-maici ce-ţi agaţă traista de măgăruş, ba încă se 

urca şi pe măgăruş. Maica îşi ţinea traista cu colăcei uscaţi la brâu şi măgăruşul 

când în braţe, când agăţat de mână. 

Măgăruşul o privea duios pe maică şi o întreba: „Aşa-i maică că îţi sunt 

drag ? Lasă-mă să te ajut să porţi traista”. 

Aşadar maica când a auzit că monstruoasa coaliţie vrea să taie capul 

măgăruşului a venit la palatul boierului şi l-a spovedit zicându-i: 

– Boierule păcatele se vor întoarce în pântecele prinţesei tale. 

Negustorul ţinea mult la păcatele boierului ce-l îmbogăţise. De aceea s-a 

gândit să mărite prinţesa. 

Negustorul a ţinut să cineze la restaurantul „Prutul albastrul” frecventat de 

peştii mafioţi. 

În restaurantul „Prutul Albastru” negustorul i-a şoptit unui peşte mafiot: 

– Nu-ţi doreşti un titlu nobiliar ? 

Orice mafiot aspiră la un titlul nobiliar ce porunceşte: „Eu sunt legea ce 

bate măgarii !” 

Mafiotul l-a întrebat scurt şi precis: 

– Cât argint negustorule ? 

Negustorul i-a arătat un sac alb: 

– Umple-mi sacul cu euroi spălaţi şi a ta să fie. 

Mafiotul i-a răspuns: 

– Întâi trebuie să mă consult cu Naşul Mare. 

Mafiotul i-a zis Naşului Mare: 

– Avem ocazia să cumpărăm un titlu nobiliar ce ne certifică dreptul să 

batem măgarii. 

Naşul mare a întrebat precis: 

– Cât argint ? 

Peştele mafiot a arătat sacul alb şi a răspuns scurt: 

– Atât ! 
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Naşul a umplut sacul alb cu euroi. 

Negustorul şi-a frecat mâinile bucuros şi a plâns cu lacrimi de crocodil: 

– Odihnească-se în pace boierul cel mare la stat şi cu pântece uriaş ! 

Peştele mafiot când a văzut prinţesa s-a bucurat: 

– Prinţesa este voinică cât şapte voinici bărboşi. 

Mafiotul a învăţat-o pe prinţesă aruncarea pumnalului în ceafa măgarilor. 

Mafiotul peşte poruncea măgarilor. 

– Aplecaţi capul şi ascultaţi de Naşul Mare.  

Naşul Mare era superstiţios cei îşi zicea: „Legea e făcută de celui aleşi prin 

porunci divine”. Capul mafiot s-a întâlnit într-o seară pe furiş cu preotul 

unsuros. 

– Părinte unsuros dacă moşeşti pântecele prinţesei vei avea o zecime din 

câştigurile măgarilor. 

Părintele unsuros l-a cercetat: 

– Tu cât câştigi din munca măgarilor ? 

Naşul mare a răspuns cântând: 

– O treime eu şi o zecime statul ce-i vinde. 

Părinţele unsuros a hotărât: 

– Atunci şi mie mi se cuvine o treime. 

Naşul Mare l-a îmbrăţişat pe părintele unsuros: 

– Părinte îmi place că eşti milostiv cu măgarii. 

Din pântecele feciorelnic al prinţesei au ieşit şapte pitici voioşi cu chipul 

aurit. Unul dintre pitici era fiul lăutarului vestit. Lăutarul vestit şi-a ascuns copilul 

în pântecele prinţesei ca să i se aurească chipul. Afacerile Naşului Mare înfloreau 

precum bubele pe florile de mucegai. 

Din bube, scuipături şi flori de mucegai a ieşit o lege divină cu chip 

neîndurător. 

Luna ce înalţă ziduri între vii şi morţi a întors lacrimile la măgăruşi 

mustrându-i: 
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– Păcat să împodobiţi cu lacrimile voastre chipul legii neîndurătoare. 

Confraţii prinşi cu mâţa în sac l-au mustrat pe părintele unsuros: 

– Unsurosule, minunile tale au urâţit chipul legii divine şi ne-au înveninat 

pântecele  princiar. 

Legea divină nu şi-a abandonat robiia, din când în când taie un cap, o mână 

sau un picior viilor. Dacă este întrebată: 

– De ce ? 

Legea suspină: 

– De, trebuie să mă umanizez ! 

Mai mult dacă nu eşti atent pe ce parte dormi te pupă rece. Îţi fură suflarea 

vie şi ţi-o încuie într-o statuie plângătoare. 

 

 

24. Orfana şi luceafărul rece 

 

  A fost o dată o fetiţă orfană cu ochii naivi. Tatăl adoptiv i-a poruncit: 

– Tu nu ai părinţi, aşa că trebuie să mă asculţi şi să te supui poruncilor 

mele.  

Fetiţa l-a întrebat: 

– Tată, ce porunci îmi dai ? 

Tatăl i-a poruncit: 

– Ascultă de maica mare. 

Fetiţa a tresărit bucuroasă: 

– Bunica este maica mare de care trebuie să ascult. 

Tatăl a privit-o aspru: 

– Vei fi slujnică la palatul maicii-mari. 

Fetiţa a cugetat: „Înseamnă că bunica este împărăteasă”.  

Tatăl a purtat fetiţa la palat şi a încredinţat-o unei bucătărese. Bucătăreasa 

a cântărit fetiţa. Tatăl a întrebat nedumerit bucătăreasa: 
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– De ce o cântăreşti ? 

Bucătăreasa i-a răspuns: 

– Avocate, am poruncă de la maica-mare să o cântăresc. Fata cât va fi 

slujnică nu trebuie să ia în greutate.  

Fetiţa a slujit mulţi ani în bucătăria maicii mari. Fetiţa spăla vasele cele 

mari pentru preparat mâncarea. Vasele erau aşa de mari încât bucătăreasa le 

răsturna ca să poată intra fetiţa înăuntru şi să le spele. Fetiţa cu anii a mai crescut 

în înălţime dar în ce priveşte greutatea a rămas ca mai înainte. Bucătăreasa îi 

dădea să mănânce cât să nu depăşească greutatea vârstei de 9 ani. Uneori maica 

mare intra în bucătărie şi o întreba: 

– Oiţă moldavă, cutezi să mai trăieşti ? 

Atunci bucătăreasa intervenea împăciuitor: 

– Maică-mare, e oiţa avocatului - lup. 

Maica mare se încrunta: 

– Îi voi tăia capul avocatului dacă oiţa moldavă nu se va supune ! 

Oiţa moldavă înfricoşată cu ochii împăienjeniţi de slăbiciune surâdea 

ursoaicei mari ce-şi sugea degetele unse cu bunătăţile din vasele de mâncare. 

Odată, după ce ursoaica a mâncat toate bunătăţile din vase şi a plecat sugându-şi 

degetele unsuroase, fetiţa a întrebat-o pe bucătăreasă: 

– Doamnă de ce îmi spune maica-mare oiţă moldavă ce încă cutez să mai 

trăiesc ? 

Bucătăresei i-a crescut inima când fata i-a zis doamnă şi a vrut să-i 

demonstreze fetei că este instruită. 

Doamna bucătăreasă i-a zis o poveste din bătrâni: 

– Capra carpatină a crescut trei căpriori.  

Doi au fost mâncaţi de naşul lup şi unul s-a retras în munţi cu maica-sa. 

Capra când a făcut parastasele de înmormântare l-a invitat pe naşul lup la 

praznice. Naşul lup a căzut într-o groapă cu jăratec. Fraţii lupului s-au cuminţit şi 

au devenit câini ciobăneşti. 
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Câinii ciobăneşti au promis caprei carpatine că se vor îngriji de căpriori. 

Câinii ciobăneşti se luptă cu balaurii din vechime, iar celor vrednici capra 

carpatină le dă pâine şi apă în semn de prietenie.  

Mult i-a plăcut fetiţei povestea bucătăresei. Seara dormea gândindu-se la 

mama carpatină. La 14 ani fetiţa a dat în gălbinare şi a închis ochişorii trişti ţi 

înlăcrimaţi. Maica mare a poruncit grăjdarului: 

– Aruncă trupul oiţei în dumbravă ! 

Grăjdarul a luat trupul oiţei moldave şi l-a aruncat într-o dumbravă părăsită 

lângă o baltă cu apă stătută unde seara cânta brotăcelul. Către seară brotăcelul a 

ieşit din mâl să cânte o serenadă pentru domnişoara broscuţă. Brotăcelul a zărit 

fata şi nu a mai cântat. Broscuţa ce aştepta în mâl să fie invitată la dans a ieşit 

singură la mal gândind că brotăcelul este răcit şi nu mai poate cânta. Broscuţa l-a 

aflat pe brotăcel inspectând trupul fetei. Brotăcelul a zis către broscuţă: 

– Fetiţa e cumplit de slabă ! 

Broscuţa i-a răspuns: 

– Din cauza slăbiciunii a murit. 

Fata a întredeschis ochişorii şi i-a privit îngrozită: 

– Doamne nu-i lăsa să mă mănânce ! 

Brotăcelul şi broscuţa: 

– Noi nu suntem monştri să mâncăm fetiţe. Probabil din cauza slăbiciunii 

ne vezi monştri.  

Fata a suspinat: 

– Mi-e foame şi mi-e sete ! 

Brotăcelul a meditat: 

– Oare ce poate mânca o fetiţă ? 

Broscuţa a zis: 

– Mai sus este livada cu merişori, poate găsim un merişor căzut pe jos. 

Brotăcelul şi broscuţa au mărşăluit către livadă. 
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Printre frunzele uscate şi căzute din copaci au descoperit un merişor 

zbârcit. Cu multă trudă şi zăbavă cei doi au purtat merişorul la fetiţă. Când i-au 

aşezat merişorul pe buzele uscate şi tumefiate fetiţa a tresărit: 

– Aşa arată bunicuţa din vis ! 

Brotăcelul a întrebat broscuţa: 

– Ce vrea să spună ? 

Broscuţa a interpretat: 

– Bunica ei are faţa ca un merişor zbârcit ! 

Brotăcelul milos: 

– Mănâncă fetiţă ca să prinzi putere şi să o cauţi pe bunicuţa cu faţa 

zbârcită ca un merişor. 

Fata a muşcat din merişor şi numaidecât s-a înzdrăvenit.  

Broscuţa şi brotăcelul au sfătuit-o: 

– Mergi către râu şi vei afla o punte împodobită cu flori. 

După punte te aşteaptă bunicuţa cu faţa de merişor.  

Fata a prins aripi la picioruşe şi a traversat puntea cu flori. După punte i-a 

ieşit în întâmpinare o bătrână cu faţa zbârcită şi cu privirea încrucişată. 

Bătrâna cu privirea încrucişată a sfătuit-o: 

– Ascunde-te sub sicrinul prinţesei căci s-a trezit balaurul din vechime ce 

mănâncă copii nerecunoscuţi de părinţi. 

Sicrinul aparţinea unei prinţese ce cerşea de la toată lumea.  

Tatăl prinţesei o întreba: 

– Cine sunt milostivii ce ţi-au dat banii şi bijuteriile ? 

Prinţesa îi arăta pe cei milostivi tatălui. 

Tată prinţesei îi ura pe cei milostivi şi îi judeca după o lege ciudată: „De la 

cel sărac se va fura milostenia inimii şi celui bogat i se va da slava prinţesei”. 

Tatăl prinţesei batjocorea milostenia vârstei copilăriei. Milostivii erau 

adormiţi şi batjocoriţi în cea mai dragă etapă din vârsta omului. 
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Nemilostivii îl lăudau şi se bucurau de patimile milostivilor zicându-şi: 

„Păcatul milostenie este strigător la cer pentru că vrea să-l detroneze pe prinţ”. 

Oamenii milostivi îşi blestemau zilele zicând: „N-am să mai fiu milostiv !” Tatăl 

prinţesei se însenina şi îi zicea celui ce-şi blestemase zilele: „Eşti liber !”. Bătrâna 

cu privirea încrucişată era nevasta tatălui prinţesei. Gândul bătrânei era să o 

ademenească pe fată sub sicrin ca să o mănânce balaurul din vechime.  

*** 

Între timp balaurul din vechime bătuse la uşa prinţesei şi i-a cerut de 

mâncare. Prinţesa şi-a ascuns podoabele şi banii sub sicrin apoi a deschis uşa şi i-

a spus: 

– Sunt prinţesă săracă ! 

Balaurul de amărăciune a intrat în prima crâşmă şi s-a îmbătat criţă. 

Clienţii fideli ai crâşmei l-au sfătuit: 

– Ameninţ-o că o baţi dacă nu-ţi dă de mâncare. 

Balaurul a prins curaj, s-a întors la prinţesă şi i-a zis: 

– Prinţesă te bat dacă nu-mi dai de mâncare ! 

Prinţesa i-a zis cu binişorul: 

– Cavalere Prună mergi şi păzeşte-mi poarta opt zile. Cei care vor veni la 

mine în aceste opt zile să-i mănânci. 

 

*** 

 

Fata a urmat sfatul zgripţuroaicei şi a dat să intre în palat ca să se ascundă 

sub sicrin. Cum a simţit duhoarea de prună stricată a balaurului adormit pe 

treptele palatului, a fugit.  

Un străin a zărit fata alergând bezmetică a oprit maşina şi a poftit-o 

politicos: 

– Fetiţă voi fi cavalerul tău !  

Fata l-a întrebat cu naivitate: 
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– Mata eşti un salvator ? 

Străinul a surâs unei amintiri cenuşii: 

– Întotdeauna am fost un salvator ! 

Fata s-a bucurat nespus şi s-a urcat în maşină. 

Străinul a ascuns-o în casa lui, peste noapte străinul s-a transformat în lup 

cenuşiu şi a ştrangulat-o. Apoi i-a purtat trupul pângărit într-un tunel părăsit de la 

marginea oraşului. Străinul s-a întors acasă şi s-a spălat pe mâni. A privit în 

oglinda din baie şi a surâs amintirii Mariei imaculate: „Cavalerul va rămâne 

imaculat”. 

Apoi lupul de frică că cineva va intra în tunel şi va descoperi trupul, a luat 

trupul fetei şi l-a îngropat la rădăcina unui arbore din pădure. 

Luceafărul rece părintele arborilor vegetali când a zărit-o în arbore i-a 

spus:  

– După şapte ani dacă vei lăsa trupul şi sângele să se dizolve în seva 

arborelui vei deveni o zână arborescentă. 

Fata a devenit totuna cu seva arborelui, noaptea doarme, iar ziua îi 

povesteşte arborelui despre frumuseţea florilor ce se cunună cu zările albastre ale 

cerului însorit. 

 

 

25. Slujnica şi Făt-frumos lăcrimos 
 

 A fost odată o mamă însărcinată cu o pruncă mărunţică. Când a venit 

timpul să nască prunca a refuzat să se mai nască. Mama şi-a întrebat prunca: 

– Copilă de ce nu vrei să te naşti ? 

Prunca i-a răspuns în somn: 

– Nu vreau să mă nasc pentru că prinţesa cu ochi seci şi goi mi-l va fura pe 

Făt-frumos lăcrimos. 
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Mama i-a promis pruncei: 

– Pruncă dacă te vei naşte, Făt-frumos lăcrimos se va ascunde într-un 

arbore pe care numai tu îl vei recunoaşte.  

Prunca s-a milostivit de durerea mamei sale şi s-a născut. 

  La rândul ei prinţesa cu ochii seci şi goi a făcut din cântecele de laudă ale 

magilor un prinţ cu ochii înveninaţi.  

  Împăratul slăvit dorea să pornească un mare război în ţara unde se născuse 

prunca cea mărunţică. Împăratul şi-a cercetat visteria şi a găsit bani puţini. 

Împăratul şi-a chemat magii şi le-a poruncit: 

– Umpleţi visteria ţarii cu odoare de aur şi argint ! 

Magii i-au răspuns: 

– Împărate, prinţul are ochii veninoşi. 

Robii nu vor dona aur şi argint unui prinţ nepăsător la durerile lor. 

Împăratul i-a sfătuit. 

– Căutaţi o slujnică bateţi-o şi sângeraţi-o, apoi adunaţii lacrimile într-un 

pocal. Lacrimile slujnicei să le daţi prinţului să le bea. 

Slujnica între timp crescuse în sărăcie. Micul dejun îl lua în grădina cu 

legume, iar gustarea de după prânz printre aguzi. Un colăcel uscat era masa ei de 

prânz. Unul dintre magi a văzut fetiţa şi le-a zis celorlalţi magi: 

– Fraţilor, cunosc o pruncă mărunţică ce nu voia să se nască. 

Ceilalţi magi şi-au apropiat bărbile şi l-au întrebat: 

– De ce ? 

Magul le-a răspuns: 

– Eu am fost şi mai curios, aşa că m-am ascuns sub patul unde dormeau 

mama şi prunca. 

Mama îşi sfătuia prunca în somn. 

Ceilalţi magi şi mai curioşi: 

– Ai, ce vorbeau în somn? 

Magul în şoaptă: 
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– Taină mare fraţilor, mama îşi sfătuia prunca să-l ascundă pe Făt-frumos 

lăcrimos într-un arbore numai de ea ştiut. Trebuie să căutăm arborele unde îşi 

ascunde slujnica cea mărunţică lacrimile. 

Magii au încercat să deoache fetiţa cea mărunţică dar nu au reuşit. 

Magii i-au zis împăratului: 

– Împărate, nu putem să deochem fetiţa ! 

Soarele de pe cer o ocroteşte şi ne arde veninul. 

Împăratul i-a zis prinţului cu ochii înveninaţi: 

– Prinţişorule, când fata adoarme să-i trimiţi o săgeată înveninată. 

Veninul o va face să plângă. 

Prinţul a trimis săgeata veninoasă asupra casei unde dormea fata. Fata a 

observat ochiul cel rău ce i-a înveninat sângele. Fata a poruncit sângelui veninos 

iasă din trup. Fata nu a plâns. 

A doua zi dimineaţă, mama a văzut o baltă de sânge lângă trupul fetei. 

Mama a întrebat-o: 

– Ce s-a întâmplat ? 

Fata i-a răspuns: 

– Ochiul înveninat m-a săgetat ! 

Am poruncit sângelui înveninat să-mi părăsească trupul. Sângele înveninat 

s-a întors în ochii veninoşi ai prinţului. Slujitorii au şoşotit: 

– Ochii prinţului se aseamănă cu ai tigrului în căutarea prăzii, trebuie să 

fugim din calea împăratului şi a magilor.  

Oamenii au fugit prin păduri. Magii i-au spus împăratului: 

– Împărate, slujitorii casei tale au fugit în păduri. 

Împăratul nedumerit: 

– De ce au fugit slujitorii mei în păduri ? 

Magii i-au răspuns: 

– Sângele înveninat s-a întors în ochii prinţului. Ochii prinţului se 

aseamănă cu a tigrului în căutarea prăzii.  
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Împăratul s-a mirat: 

– Voi de ce nu aţi fugit cu ceilalţi slujitori ? 

Magii au răspuns: 

– Ochii înveninaţi ai prinţului ne recunoaşte fraţi.  

Împăratul s-a mirat la spusele magilor încât toţi magii s-au prefăcut în 

statui. 

Împăratul s-a uitat şi el în ochii prinţului, împăratul a văzut un prinţ cu 

ochii seci. Împăratul a cugetat: „Prinţul este mort, trebuie să fur sângele de la 

slujitorii ascunşi în păduri ca să-i dau viaţă”. Împăratul şi-a îmbrăcat cea mai 

strălucitoare armură şi şi-a împodobit fruntea cu ochii seci ai prinţului adorat. 

Mulţi slujitori au căzut în capcana împăratului. Împăratul prin ochii seci i-a 

absorbit în pântecele împărătesc. Împăratul şi-a întrebat pântecele: 

– Spune-mi unde a ascuns slujnica şi Făt-frumos lăcrimos lacrimile altfel 

sabia mea te va străpunge. 

Pântecele a cântat în cor: 

– Împărate noi suntem cuminţi, slujnica a născut un făt frumos obraznic ce 

merită să plângă.  

*** 

  Aşa a aflat împăratul unde se ascunse-se slujnica şi Făt- Frumos 

obraznic. În pădure slujnica născuse un Făt-Frumos obraznic de real. Mama îşi 

sfătuia fiul: 

– Făt-frumos obraznic să nu părăseşti pădurea verde căci ochiul veninos al 

prinţului te va ucide. 

În pădure Făt-frumos obraznic a întâlnit o zână şi a întrebat-o: 

– Zână de ce te ascunzi în arbore ? 

Zâna Căprioara i-a răspuns: 

– Magul fermecător mă urmăreşte să mă vândă prinţului cu ochii seci.  

Făt-frumos obraznic a cugetat: 

– Blândă căprioară înseamnă că avem un duşman comun. 
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Mama mi-a spus că magul fermecător a încercat să o vândă în somn 

prinţului cu ochii seci. Căprioara l-a sfătuit: 

– Făt-frumos obraznic, spune-i mamei tale să adune multe vase cu ulei. 

Mama l-a întrebat: 

– Fiule de ce să adun ulei în vase ? 

Fiul i-a răspuns: 

– Uleiul este pentru ochii împăratului, iar lacrimile pentru blânda 

căprioară ce mă va ajuta să-l birui pe vânătorul ce m-a înveninat. 

În timp ce mama aduna uleiului în vase, fiul se căţăra pe cei mai înalţi 

arbori pentru a observa venirea vânătorului. 

La marginea pădurii era o vale adâncă şi mâloasă. 

Împăratul cu armură strălucitoare s-a ivit în vale asemenea unui crocodil 

uriaş împodobit cu scuturi lucitoare. 

Crocodilul când a văzut valea adâncă şi mâloasă s-a bucurat şi a intrat în 

mâl. Făt-frumos obraznic căţărat în arbore a strigat: 

– Mamă crocodilul al intrat în mâlul văii, goleşte vasele cu ulei ca să-i 

leneveşti pântecele.  

Mama a dat drumul uleiului din vase. Crocodilul când a observat că armata 

sa este pe cale să se înece în fluviul galben a înghiţit tot uleiul.  

Cei pitiţi în pântecele crocodilului s-au lenevit şi au stat pe loc.  

Făt-frumos obraznic a luat o cange uriaşă încercând să străpungă ochii 

crocodilului. Crocodilul nu avea ochi, avea două fântâni seci pline cu fluid 

magnetic. Fluidul magnetic a atras cangea, odată cu ea l-a atras şi pe Făt-frumos 

obraznic în mâlul uleios. Noroc că slujitorii ascunşi în pântecele crocodilului au 

simţit perii blănii căprioarei şi au strănutat puternic. Strănutul puternic l-a 

proiectat pe Făt-frumos într-un arbore de la marginea pădurii. Împăratul crocodil 

a trimis o săgeată magnetică şi i-a săgetat pulpa piciorului stâng. Mama lui Făt-

frumos obraznic s-a necăjit grozav şi a plâns. În timp ce plângea a zărit-o pe zâna 

căprioară. Zâna căprioară i-a spus mamei: 
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– Mamă îngăduie să dorm în noaptea aceasta la dreapta lui Făt-frumos 

obraznic.  

Mama i-a şoptit zânei: 

– Cu dragă inimă ! 

Cinci zile ce în viaţa reală înseamnă mulţi ani s-a luptat Făt-frumos 

obraznic cu împăratul crocodil, de fiecare dată cangea se magnetiza la atingerea 

ochilor seci ce izvorau fluid magnetic. De fiecare dată cei pitiţi în pântecele 

crocodilului când simţeau perii blănii căprioarei strănutau puternic şi-l aruncau pe 

Făt-frumos din mâlul cleios într-un arbore. De fiecare dată din ochii seci ai 

crocodilului izvora un fluid magnetic ce i-a săgetat de trei ori mâna stângă şi 

ultima dată ceafa. Când s-a trezit din somn în locul văii mâloase a văzut un zid. 

Făt-frumos şi-a întrebat mama: 

– Mamă, cine a construit zidul ? 

Mama i-a răspuns: 

– Blânda căprioară a implorat luna de pe cer să înalţe un zid între tine şi 

împăratul crocodil.  

Făt-frumos a întrebat-o: 

– Mamă, unde este blânda căprioară ? 

Mama l-a mângâiat: 

– Inima căprioarei ostenită s-a retras în arborele veşnic ca să se fortifice. 

Fiul a privit luna de pe cer ce călătorea printre nouri albi-albaştri, luna i-a surâs 

cu două lacrimi înstelate ce l-au trezit din vis. Făt-frumos trezit din vis a spus: 

– Mamă, lacrimile stelelor sunt reci ! 

Mama i-a surâs cald şi înţelegător: 

– Într-adevăr lacrimile lunii adevărate sunt reci.  

Mama i-a argumentat: 

– Luna adevărată nu îngăduie să-ţi fie furate lacrimile de un scut 

strălucitor, îţi întoarce lacrimile copilăriei în formă rece ca să nu uiţi să-ţi iubeşti 

copilăria. Fiul a surâs cald şi înţelegător: 
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– Adevărat ce mi-a furat magul a restituit luna adevărată, nu cea închipuită 

de pictor. 

 

26. Taurul Ulise şi Şarpele Spiţer 
 

 
Taurul Ulise se gândea că lângă oiţa Penelopă se va odihni în pace. Taurul 

Ulise avea o scufiţă modestă. Scufiţa era modestă dar când era iritată trăsnea şi 

fulgera deoarece era legată de curent electric. 

Oiţa Penelopă o îmbrăcase pe modesta scufiţă în roşu ca nimeni să nu-i 

deoache modestia. Taurul Ulise când şi-a zărit modesta scufiţă îmbrăcată în roşul 

s-a supărat: 

– Mă provoci la război ! 

Scufiţa modestă i-a răspuns: 

– Roşie e luna maternă dar mai târziu mă voi îmbrăca în albastru. 

Taurul Ulise s-a îngrijorat: 

– Nu cumva urmăreşti să-mi scufunzi corabia ? 

Modesta Scufiţă l-a interogat: 

– Dacă mă voi îmbrăca în verde promiţi să nu mă mănânci ? 

Taurul Ulise i-a promis: 
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– N-am să te mănânc dacă vei striga la timp: „S.O.S. sunt scufiţa, nu mă 

mânca !”. 

Scufiţa i-a răspuns preocupată: 

– Tată eu sunt filozoafă şi când meditez toate îmi sunt străine şi mă înalţ. 

Taurul s-a speriat că Scufiţa se va înălţa şi nu-şi va mai recunoaşte 

acoperământul patern.  

Ulise i-a cerut ajutorul spiţerului Menelau: 

– Scufiţa este filozoafă, încurcă-te printre picioarele ei şi spune-i: 

„Frumoasă Scufiţă mă predau!”. 

Scufiţa când l-a observat pe şarpele Menelau s-a urcat pe masă şi a ţipat: 

– Eu sunt modesta Scufiţă, nu mă atinge ! 

Luna i-a trimis Scufiţei în ajutor un oracol rece ce i-a poruncit şarpelui 

Menelau: 

– Vei deveni pajură de foc dacă nu vei lăsa filosofia în pace. 

Menelau când a auzit numele adevărat al Scufiţei s-a potolit: 

– N-am să ard pentru coate goale ! 

*** 

Muza a decis să aibă o mamă terestră căreia să-i încredinţeze pruncul 

filozof. Muza i-a zis Penelopei: „Te vei numi măgăriţa ce va purta de grijă 

pruncului filozof”.  

Luna i-a şoptit măgăriţei într-o seară: 

– Ascunde pruncul în grota timpului pierdut, şarpele urmăreşte să-l 

otrăvească când va bea apă. 

*** 

Taurul Ulise între timp băuse apă din heleşteu şi a acuzat dureri stomacale.  

Ulise s-a plâns amicului Menelau: 

– Amice am dureri stomacale ! 

Menelau i-a dat o doctorie şi i-a şoptit şerpeşte: 

– Garantată, făcută după o reţetă străbună ! 
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Amicul a cugetat: „O reţetă străbună ce te sacrifică în numele căţeilor 

linguşitori”. Linguşitorii i-au zis şarpelui Menelau.  

– Menelau ucide-l pe Ulise înainte de a trece vremea noastră. 

Din traficul de droguri Menelau se îmbogăţise, iar setea de a fi mai bogat îl 

ardea la limbă. 

Şarpele Menelau a plătit un toreador să-l ucidă pe taurul Ulise. Menelau i-a 

zis lui Ulise: 

– Amice cunosc un remediu garantat pentru rezolvarea problemelor tale. 

Ulise l-a ascultat ca pe un părinte: 

– Amice îmi dai aripi de speranţă. 

Şarpele Menelau i-a şoptit dulceag: 

– Am vorbit cu amicul toreador să te găzduiască un timp. Vei mânca 

căpşuni pe săturate şi stomacul ţi se va vindeca. 

Taurul Ulise l-a întrebat: 

– Este amic de nădejde ? 

Şarpele Menelau i-a garantat: 

– Părinţii lui îmi sunt aliaţi tradiţionali. 

Şarpele în sine: „Când e vorba să-l pierd pe amicul taur”. 

Taurul Ulise a meditat: 

– Aliaţii tradiţionali sunt siguri. 

Toreadorul l-a găzduit pe Ulise. 

În fiecare dimineaţă Ulise mânca o baniţă de căpşuni, la amiază servea o 

cafea cu Mari-Juana, după prânz o căpşunică gradată, seara dansa corida.  Mult îi 

plăcea lui Ulise corida pentru că la coridă femeia se îmbracă în alb. Puţinii amici 

îl căinau: 

– Săracul o vede albă pentru că pierde sânge. 

*** 

 Toreadorul - şarpe se bucura  de ele zicându-şi: ”Ulise va deveni Verde-

împărat.” 



 
 

104 

 După câteva săptămâni Ulise s-a odihnit pentru totdeauna. 

*** 

 Şarpele Menelau a constrâns-o pe Penelopa să renunţe la pensia de văduvă. 

 Şarpele Menelau i-a zis Penelopei: 

– Vezi bine, Penelopă, Ulise a murit pentru pace, nu în războiul troian. 

 Văduva Penelopă i-a declarat război în tribunal Şarpelui Menelau. 

 Şarpele Menelau s-au refugiat sub acoperământul medicinei declarându-se 

nevinovat de moartea amicului. 

 Avocatul şarpelui i-a zis judicelui: 

– Menelau este nevinovat, nu avea de unde şti că Ulise este alergic la 

căpşuni. 

*** 

 Filologia refugiată sub acoperământ ecologic aşteaptă să crească pruncul 

ce o va ajuta pe Penelopa - văduvă. 

 

 

27. Răciţa fluturaş 
 

Răciţa locuise cândva în Delta Dunării ascunsă într-o insulă de corali. 

Un peşte spadă a zărit Răciţa şi a întrebat-o: 

– Surioară, de ce stai ascunsă ? Hai să ne jucăm la soare. 

Răciţa i-a răspuns: 

– Frăţioare, eu sunt filozoafă. Nu vreau să mă joc. 

Peştele spadasin s-a dus la peştele dinţos şi i-a mărturisit în cercuri 

concentrice de unde saline: 

– Frăţioare, surioara noastră vrea să devină filozoafă încă din copilărie. 

Peştele dinţos a salivat unde turbulente: 

– Hai să tulburăm undele marine să iasă insuliţa la soare. 
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În timp ce peştele dinţos înghiţea apele şi le ţâşnea printre dinţi ca o 

fântână arteziană, peştele spadasin învârtea spada direcţionând jetul de apă a 

fântânei arteziene dedesubtul insulei de corali. 

Jetul puternic al fântânii arteziene şi forţa motrice a spadei au scos insula la 

suprafaţă. Răciţa a clipit din ochişori şi a privit cu uimire soarele de pe cer. 

Răciţa a şoptit: 

– Parcă ar fi un împărat ! 

Dinţosul a surâs: 

– Nu uita cât eşti copilă să scoţi capul la soare. 

Anii au trecut şi soarele de pe cer i-a poruncit răciţei: 

– Dragă copilă învaţă strategia militară căci mai târziu va trebui să îneci 

zmeii rebeli ai istoriei în Marea Neagră. 

Răciţa l-a întrebat nedumerită: 

– De ce numaidecât eu? 

Soarele încrâncenat: 

– Pe tine te urmăresc zmeii să te închidă într-o nişă fermecată de unde n-ai 

să mă mai zăreşti. 

Răciţa a învăţat strategia militară şi ca orice bun strateg s-a gândit întâi la 

supravieţuire. 

Răciţa şi-a ascuns un ou în atol şi i-a şoptit agale unui peşte somn: 

– Ai grijă de urmaşul meu ! 

Peştele somnoros a întrebat-o: 

– Mă rog, de ce trebuie să mă preocup eu de urmaşul tău, tu ce ai de gând 

să faci ? 

Răciţa i-a răspuns preocupată: 

– Trebuie să lupt cu zmeii ce mă urmăresc să mă încidă într-o nişă 

fermecată. 

Peştele spadasin îi arăta spada: 

– Hai surioară şi scoate capul la soare. 
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Răciţa i-a zis: 

– Frăţioare soarele porunceşte să înecăm zmeii nesupuşi în Marea Neagră. 

Înoată pe Prut în sus şi aşteaptă semn de la luna tăcută. 

Peştele spadasin uimit: 

– Ce trebuie să fac ? 

Răciţa i-a destăinuit: 

– Te prefaci prinţ moştenitor al Ţării de sus şi zmeii se vor orienta după 

spada ta. Tu să direcţionezi zmeii către Marea Neagră ca să se înece oştile 

rebelilor nevăzuţi în mare. 

Peştele spadasin a înaintat pe Prut în sus şi s-a ascuns în Moldova. 

Peştele dinţos când l-a căutat pe peştele spadasin nu l-a mai aflat. 

Dinţosul a întrebat Răciţa: 

– Răciţă unde este spadasinul ? 

Răciţa i-a răspuns: 

– Spadasinul a plecat pe Prut în sus să direcţioneze oştile nevăzute către 

mare. 

Dinţosul mirat: 

– De ce surioară ? 

Răciţa a argumentat strategic: 

– Zmeii nu vor trăda pacea lui Soare împărat dacă vor fi înecaţi în mare. 

Dinţosul a privit la soare şi a râs: 

– Mărite soare, Răciţa e mare strategă ! 

Răciţa încrâncenată: 

– Dinţosule arată-ţi  dinţii pe Mureş în sus.  

Zmeul din vechime încuiase şerpoaica acvatică în subteranele pământului. 

Luna tăcută a strigat şerpoaica acvatică ascunsă în subteranele pământului: 

– Unde eşti ? 

Şerpoaica acvatică a plâns: 
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– Apa este elementul meu dar blestemul pământului m-a legat de zmeul 

din vechime. 

Luna tăcută i-a poruncit: 

– Mergi prin subterane către elementul tău şi zmeul din vechime se va 

îneca iar pământul se va vindeca. 

 Şerpoaica a mers prin subterane către mare. Zmeul din vechime cum a 

simţit apa salină a Mării Negre a dat să se întoarcă către ţărm şi s-a pietrificat sub 

formă de faleză. 

 Şerpoaica acvatică s-a transformat în nimfă marină. Luna tăcută i-a şoptit 

într-o seara unui berbecuţ: 

– Berbecuţule, vei deveni vindecător dacă te vei însoţi cu o peştoaică. 

La nunta berbecuţului a fost Răciţa căci taurul şi oiţa au admonestat Răciţa: 

– Tu eşti vinovată dacă berbecuţul va intra la apă. 

Răciţa a argumentat: 

– Veşmintele grele îl trag către apă. 

 Berbecuţul îşi va lepăda veşmintele grele şi va rămâne pe uscat. 

 Fiind cald şi mare zăpuşeală berbecuţul s-a dezbrăcat de haine pe malul 

Mării. Nimfa Marină când l-a zărit a strigat: 

– Albiciosule aruncă-ţi veşmintele grele şi rămâi pe uscat. 

Albiciosul s-a ruşinat: 

– Îngădui-mi veşminte pentru coapse. 

 Nimfa l-a admonestat: 

– Luna tăcută nu-ţi permite veşminte grele. Un brâu verde pentru coapse şi 

puţin nămol pentru picioare acestea vor fi veşmintele tale. 

Berbecuţul alb a ascultat şi a aruncat veşmintele grele în mare. 

Veşmintele grele când au simţit apele Mării au gemut. 

– Corăbierii ce vor încerca să se înalţe mai presus de frica celor trei fraţi se 

vor pietrifica. 
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 Veşmintele grele s-au transformat în port marin. Aici toţi corăbierii se 

opresc căci numai vieţuitoarele marine fragile pot lupta contra curentului. 

 Mulţi rechini invidioşi ce învolburaseră apele oceanului planetar se miră: 

”Cum se poate călători contra curentului?!”  

 Luna controlează veşmintele, veşmintele grele construiesc faleze 

protectoare iar veşmintele uşoare zbor ca fluturaşii după soare. 

 

 

28. Scufiţa infraroşie şi caietul regăsit 

 

 Peştele somnoros a constatat că răciţa mamă nu se mai întoarce şi a cugetat 

în noapte: ”Răciţa era îndrăgostită de soare”. 

Peştele somnoros a purtat oul răciţei pe ţărmul Mării Mediterane. Din oul Răciţei 

ajuns pe ţărmul mediteranean a ieşit un fluturaş alb. Fluturaşul alb a întrebat 

soarele mediteranean: 

– Împărate soare nu ştii unde este mama mea? 

Soarele a aflat şi i-a răspuns printre picături de ploaie: 

– Sărmana ta mamă din dragoste pentru tine s-a transformat în scufiţă 

infraroşie încuiată într-o fortăreaţă de piatră. 

Fluturaşul a intrat pe fereastră şi a întrebat Scufiţa infraroşie: 

– Mamă de ce nu mi-ai dat identitate? 

Scufiţa infraroşie i-a răspuns clipind din beculeţe colorate: 

– Dragul meu, joacă-te cu literele alfabetului şi alcătuieşte cuvântul ce-ţi 

place. 

Fluturaşul a privit beculeţele şi i-a răspuns: 

– Mamă eu sunt prunc de lapte şi nu ştiu să citesc. Împodobeşte-mi aripile 

cu literele alfabetului în timp ce eu privesc globul geografic. 

Fluturaşul a privit globul geografic şi a aşezat degetul pe un nume de ţară. 
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 Scufiţa infraroşie a surâs clipind din beculeţe deoarece intuise identitatea ei 

maternă. 

 Fluturaşul la plecare a dat să sărute Scufiţa infraroşie. 

 Scufiţa infraroşie i-a spus: 

– Puiule nu mă poţi săruta căci te poţi electrocuta. De dragul meu te rog să 

supravieţuieşti. 

 Fluturaşul înlăcrimat a călătorit şi orientându-se după soare a poposit pe un 

arbore dintr-o poieniţă înverzită din Munţii Carpaţi. 

 Fluturaşul a privit în jos şi a recunoscut spaţiul geografic. 

 Pe iarba din poieniţă dormea o mamă şi un fiu lăcrima asupra ei. 

 Fluturaşul a cugetat: ”Parcă ar fi Făt frumos din lacrimă şi căprioara 

munţilor Carpaţi.” 

 În jurul mamei şi fiului se adunase mulţi cerbi carpatini: 

– De ce plângi frăţioare ? l-au întrebat. 

 Fiul a povestit în hohote de plâns: 

– Mama a fost sclava unui magician. Magicianul i-a spus mamei ”Datoria 

caprei tăcute este să-mi spele hainele ca să mă pot înfăţişa curat în salonul 

domnesc.” 

 Între timp domnia s-a schimbat şi noul domn i-a spus magicianului: 

„Eşti un ales şi nu pot să-ţi tai capul. Alege pe cineva să preia osânda ta”. 

 Magicianul i-a răspuns: 

„Capra tăcută ce-mi spală hainele a greşit orientarea politică”. 

 Magicianul i-a spus mamei: 

„Dacă vei rezista la tăierea capului te voi elibera din sclavie şi vei trăi ca o 

regină căci nu va fi tăiere cu vărsare de sânge”. 

 Cerbii l-au întrebat: 

– Tu de ce ai ceafa însângerată? 

 Fiul a răspuns: 
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– Un motan sălbatic, un jder mi-a sângerat ceafa ca să nu uit să plec capul 

în faţa domnilor nebuni.” 

 Liniştea poienii a fost tulburată de zgomotul unui aparat zburător. 

 Cosmonauta ieşită din zburător a zis: 

– Nu vă speriaţi eu sunt temponaută. 

 Temponauta i-a zis fiului: 

– Fiule, eu ţi-am recuperat caietul dispărut. Caietul are 1963 de pagini 

albe. 

 Fiul a răspuns nedumerit: 

– Atâtea fire de păr alb are mama în cap, le-am numărat în timp ce 

dormea. 

 Temponauta i-a înmânat caietul fiului. 

 Fiul a cercetat caietul şi a surâs: 

– Este un ierbar cu plante medicinale. 

 Fluturaşul a zburat către inima fiului şi a suspinat: 

– Mama are 24 de ani lumină. 

 Fluturaşul a sărutat mama şi mama a deschis ochii. 

 Fiul i-a spus mamei: 

– Mamă va sosi timpul prezent, să ne ţinem de mâini ca să ajungem la 

vârsta fizică potrivită. 

 Cerbii carpatini s-au rugat: 

– Coborâm şi noi cu voi! 

 În timpul prezent fiul şi-a întrebat mama: 

– Mama, unde sunt cerbii? 

 Mama i-a surâs enigmatic: 

– Cerbii sunt educatorii buni. 
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29. Legea gravitaţională şi elevul - tată 

 

Un tânăr a citit povestea într-o carte scrisă de doi euroi. Tânărul a 

comentat: 

– Mamă, sinele tău a intuit cu ce treburi mă ocupam eu. Într-o zi am 

constatat lipsa sinelui şi l-am strigat: ”Unde eşti băieţei de doi anişori?” Băieţelul 

mi-a răspuns în vis: ”Tată mă duc după Scufiţă căci din dragoste pentru plante şi 

animale blânde se va lăsa electrocutată.” Eu i-am şoptit: ”Eroule roag-o pe 

Scufiţă să nu se lase electrocutată.” 

Eroul mi-a răspuns din satelit: ”Tată am aselenizat cu bine pe Lună. 

Trebuie să mănânci fructe şi legume ca să prindă Scufiţa în greutate.” 

 La nouă ani am constatat că sunt tată sărac. Luna mi-a surâs matern în vis 

şi mi-a şoptit: ”Fiule mănâncă fructele arborilor fructiferi.” Când am dat să 

mănânc fructele materne oamenii m-au vânat ca pe un sălbatic căprior. 

M-am adresat lunii materne: ”Mamă oamenii mă săgetează cu legi 

totemice.” 

Luna mi-a răspuns cu lacrimi de aisberg dezgheţat: ”Fiule de aceea am 

chemat Scufiţa la mine. Scufiţa e inimioara ta intuitivă.”  

Mama terestră i-a spus fiului: 

– Fiule am descoperit nişte copii deveniţi experimente în programele 

măreţilor. Eu refuz să fiu sclava măreţilor şi sluga sclavilor meschini. 

Fiul a întrebat-o îngrijorat: 

– Mamă Scufiţa ta e cuminte şi sănătoasă? Să-i cumpăr nişte fructe. 

Mama a râs: 

– Şmecher, e numai puţin ruginită. 

Fiul i-a tradus o lacrimă de vis: 

– Te înţeleg copilărie ce te ascunzi printre arbori şi flori. 

 Mama i-a spus tânărului cu blândeţe: 
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– Hai fiule să tăiem împreună capul magicianului şi capurile măreţilor 

meschin. 

 Tânărul s-a întors la şcoală înaintea previziunilor astrologice. 

Profesoarele l-au lăudat că a dejucat planurile monstruoase de corupere a 

x-ului matern. 

Colegii îl alintă: 

– Tată te-ai întors să faci din nou armată? 

Elevul tată nu se supără căci în fond tatăl ce bun e smerit şi blând cu 

pruncii lui. 

 

 

30. Insula şarpelui alb 
 

A fost odată un cerb urmărit de un vânător şi patru câini. Cerbul a alergat 

toată noaptea prin păduri şi pe câmpii întinse. Vânătorul a întins arcul şi l-a 

săgetat odată în coapsa stângă şi de două ori în coapsa dreaptă. 

Cu ultimele puteri cerbul rănit a ajuns în zori de zi la malul unei mări. La 

malul mării a zărit o arcă. În arcă sta o măgăriţă ce l-a strigat: 

– Cerbule sari iute în arcă ! 

Cerbul a făcut un salt şi a sărit în arcă. 

Apoi a gemut: 

– Salvează-mă! 

Arca era năzdrăvană, cum a auzit vocea cerbului a zburat pe valurile mării. 

Măgăriţa i-a scos săgeţile din coapse şi le-a ars într-un vas de ut. Cu cenuşa 

rezultată din arderea săgeţilor a oprit sângerarea rănilor. Arca a tras la ţărmul unei 

insule verde. Pe insulă nu locuia nimeni. Cerbul a privit către cer şi a răsuflat 

uşurat: 

– Aceasta va fi casa mea! 
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Soarele a surâs şi vântul a legănat ramurile arborilor. Pe înnoptate cerbul şi 

măgăriţa s-au aşezat la rădăcina unui arbore. Amândoi au adormit profund, în 

zori când s-au trezit au zărit la tulpina arborelui un şarpe alb. Cerbul l-a întrebat: 

– Cine eşti şi ce urmăreşti? 

Şarpele alb a răspuns: 

– Eu sunt doctorul mamoş trimis să leg buricele copiilor. 

Măgăriţa l-a întrebat uimită: 

– Care copii? 

Şarpele a surâs enigmatic: 

– Din somnul vostru se vor naşte copiii.  

Măgăriţa l-a chemat pe cerb deoparte şi i-a spus: 

– Trebuie să urmărim ce face şarpele alb. Noaptea vom dormi pe rând. 

Când s-a înnoptat şarpele s-a retras la rădăcina arborelui. 

Cerbul a zis către măgăriţă: 

– Prima jumătate a nopţii dorm eu iar cealaltă tu. 

Măgăriţa a supravegheat şarpele. Şarpele nu s-a mişcat de la rădăcina 

arborelui. La jumătatea nopţii măgăriţa l-a trezit pe cerb şi i-a spus: 

– Nimic suspect. Şarpele doarme. 

Cerbul a privit şarpele. În zori de zi cerbul a zărit la tulpina arborelui o 

căpriţă cu blana roşiatică. Cerbul a întrebat căpriţa: 

– Copilă de unde ai venit? 

Căpriţa i-a făcut semn cu degetul arătător către tulpina arborelui. 

Cerbul a trezit măgăriţa şi i-a spus: 

– S-a născut o căpriţă! 

Măgăriţa l-a dojenit: 

– N-ai supravegheat şarpele! 

 Cerbul a zis: 

– Trezeşte şarpele să lege buricul căpriţei. 

 Măgăriţa a strigat: 
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– Prefăcutule leagă buricul căpriţei. 

 Şarpele a scos din gură un firişor alb şi a legat buricul căpriţei. 

 Căpriţa l-a întrebat: 

– De ce îmi legi buricul? 

 Doctorul şarpe i-a răspuns: 

– Buricul nelegat este urmărit de zmei. 

 Seara măgăriţa i-a spus cerbului: 

– Prima jumătate de noapte dorm eu iar cealaltă jumătate tu. 

 La jumătatea nopţii cerbul a trezit măgăriţa şi i-a spus: 

– Nimic suspect. Şarpele doarme. 

 Măgăriţa a urmărit şarpele. Şarpele nu s-a mişcat. În zori de zi măgăriţa 

zăreşte un măgăruş la tulpina arborelui. 

 Măgăriţa l-a întrebat: 

– Copilaş de unde ai venit? 

 Măgăruşul îi indica cu degetul arătător arborele. Măgăriţa l-a trezit pe cerb 

şi i-a spus: 

– Ai avut dreptate. Măgăruşul s-a născut din tulpina arborelui. 

 Cerbul a strigat şarpele: 

– Prefăcutule trezeşte-te şi leagă buricul măgăruşului. 

 Şarpele a oftat: 

– Degeaba mă bănuiţi, eu nu cunosc cum se nasc copiii aceştia. 

 Şarpele a scos un firicel alb şi a legat buricul măgăruşului. 

 Noapte după noapte în zori de zi la tulpina arborelui se zărea un animal 

domestic sau o pasăre domestică. 

 Celelalte vieţuitoare cum zăreau noua creatură îi zicea doctorului mămos: 

– Prefăcutule trezeşte-te şi leagă buricul. 

 Doctorul zâmbea: 

– Degeaba mă bănuiţi eu nu cunosc cum s-au născut. 
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 În şase luni de zile insula verde s-a umplut cu diverse creaturi: căluţi, 

văcuţe, purcei, măgăruşi, căţei, gândaci, pisici, iepuraşi, mieluşei, căpriţe etc. 

Când au mijit zorile primei zile din a şaptea lună s-a format un lac lângă arbore. 

 Celelalte vieţuitoare s-au retras pe dealurile din stânga şi au bătut din 

palme: 

– Vin înotătorii! 

 Trei luni de zile s-au născut înotători: delfini, balene, peştişori, raci etc. 

 Pe insulă era o larmă straşnică. 

 Cerbul privea către ei şi ofta. Măgăriţa mărşăluia printre trupele terestre şi 

dojenea: 

– Necivilizaţilor ! 

 Apoi privea către lac şi striga supărată către înotătorii ce se zbenguiau în 

apă: 

– Necivilizaţilor ! 

 În sine măgăriţa suspina: ”Păcat că m-am născut într-o arcă. Mi-ar fi plăcut 

să fiu înotătoare!”. 

 După nouă luni de zile tulpina arborelui s-a despicat şi în scorbură s-au 

zărit un scufişor roşu şi o scufiţă albastră ce răsfoiau o carte cu poveşti. 

Toate vieţuitoarele terestre şi acvatice au strigat în cor: 

– Din cartea aceea m-am născut ! 

 Scufişorul şi scufişoara au dispărut şi toate vieţuitoarele s-au transformat în 

băieţei scufişori şi fetiţe scufişoare. 

Cerbul a devenit om matur şi măgăriţa mamă. Omul a zis către mamă şi copii: 

– Haideţi să cucerim continentele! 

Vechii locuitori de pe continente când i-au zărit s-au retras în monumente 

funerare. Porţile monumentelor funerare au dispărut în nisipurile mişcătoare sau 

au fost înghiţite de lava vulcanică. Mai târziu o parte din noii locuitori au cercetat 

monumentele funerare şi au trezit fiarele veacurilor apuse. 
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Feţii-frumoşi şi zânele ocrotitoare s-au întors pe insulă şi au strigat şarpele alb 

ascuns în scorbura arborelui: 

– Prefăcutule trezeşte-te! 

 Doctorul a scos capul din scorbura arborelui şi le-a spus: 

– Tăcerea este arma mea! Tăiaţi limbile creaturilor ce vă viclenesc. 

Feţii-frumoşi şi zânele ocrotitoare s-au luptat cu cele viclene şi le-a tăiat 

limbile perverse. 

Creaturile acelea rele au dispărut ca şi cum n-ar fi existat. 

Scufişorul şi scufişoara au desenat o nouă carte. Doctorul mămos a cercetat 

cartea şi i-a întrebat: 

– Cu cine începem jocul? 

Scufişorul şi scufişoara au adormit. 

Din visurile unui scufişor şi a unei scufişoare se va naşte o nouă lume 

pentru feţii frumoşi şi zânele ocrotitoare. 

 

 

31. Electronistul cel isteţ şi magul priceput 
 

O balenă albastră a adunat lacrimile copiilor într-o inimă curajoasă. Inima 

curajoasă a oprit timpul şi a căutat copiii. 

Copiii se înrolase la un car mortuar cu alianţe de sânge regal. Carul 

mortuar avea o firmă neagră pe care scria ”Balanţa potenţială”. 

Toţi copiii aveau numere cusute la buzunarul din dreptul inimii. Numărul 

era proiectat pe ecranul uriaş al unui monitor. Pe chipurile copiilor se zugrăvise 

frica. Se auzeau şoapte: 

– Să nu fiu respins! 

 Balanţa regală proiecta pe ecran numai două răspunsuri: 

– Pozitiv! Eşti binevenit! 
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– Negativ! Eşti respins! 

Vecine cu ecranul erau două statui de neon. 

Beculeţele aveau o lucire gri ce luminau o firmă neagră pe care scria: 

”Electronistul cel isteţ şi magul priceput.” 

Mama a întrebat un copil: 

– Ce reprezintă statuile de neon? 

Copilul a privit la ea ca la o mare neştiutoare: 

– Aceştia sunt maeştrii balanţei regale. 

Mama i-a explicat copilului: 

– Maeştrii sunt nebuni. 

Maeştrii au fulgerat-o cu ochii lor reci: 

– N-ai diplomă domnească aşa că îţi vom tăia capul. 

Umbrele din car vociferau: 

– Eu îi vreau capul, urla lupul cel şchiop. 

– Eu îi vreau mâna cu inelul susura şerpoaica veninoasă. 

– Eu îi vreau ochiul experienţei, râdea maimuţa cea fudulă. 

– Eu îi vreau urechile, şoptea justiţia oarbă şi surdă. 

– Eu îi vreau intestinele, guiţa scroafa. 

– Eu îi vreau pântecele, urla văduva lupoaică fără copii. 

– Eu îi vreau inima, trâmbiţa răzbunător cocoşul negru. 

– Eu îi vreau sângele poruncea împăratul umbrelor. 

– Atunci eu îi vreau Umbra, a implorat nebunul. 

Împăratul umbrelor a zis către celelalte umbre: 

– Nebunul e înţelept, să ne ascundem în Umbra Balanţei Regale. 

Din cer a coborât Balena albastră şi a dat foc Balanţrei. Maeştrii s-au topit 

şi Balanţa s-a prefăcut în scrum. 

Mama s-a trezit din vis şi a zis către copil: 

– Probabil au visat urât şi Scufiţa m-a trezit din somn. 
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 Copilul ce o privise ca pe o mare neştiutoare i-a dăruit un ceas de mână 

marca Pegas. 

 Copilul i-a explicat mamei: 

– Îngerul Pegas va avea grijă de Scufiţă, iar tu nu te vei mai ascunde 

printre nori albi-albăstrui. 

 Mama i-a răspuns: 

– Nu te îngrijora, voi fi curajoasă! Dorinţele oamenilor meschini şi vicleni 

le voi încuia într-un monument funerar cu scuturi strălucitoare. 

Copilul a întrebat-o: 

– Cine a încuiat umbrele în monumentul funerar? 

 Mama a surâs ironic: 

– Balena albastră ce călătoreşte printre norii albi-albaştri. 

 

 

32. Vagabonzii şi trecerea oprită 
 

 Un căţel rătăcea pe o stradă dintr-un oraş mare. Strada îi părea imensă şi 

plină de pericole. Imaginile trecătorilor grăbiţi se izbeau ameninţător de retina 

ochilor lui rugători. În memoria lui de patruped civilizat persista o întrebare: ”De 

ce m-a abandonat stăpânul într-un loc periculos?”. Stăpânul ce l-a abandonat i-a 

zis într-o seară: 

 ”Bobiţă, eu voi pleca într-o eternă vacanţă unde căţeii nu sunt bineveniţi. 

Tu îţi vei petrece viaţa pe stradă ca pe o mare aventură a cunoaşterii.” 

Bobiţă cugeta: ”Viaţa ca o mare aventură ?! Dar eu sunt un căţel civilizat crescut 

într-un apartament de bloc”. 

 Un vagabond biped, un cerşetor uman a zărit căţelul temător şi s-a apropiat 

de el zicându-i: 

– Nu-ţi fie frică! Vrei să fii prietenul meu? 
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 Căţelul l-a mirosit pe cerşetor şi a gândit: 

 ”Stăpânul meu mirosea frumos şi ţinea la igienă. Străinul acesta este 

ciudat, în schimb căldura din ochii lui este prietenie sigură.” 

 Căţelul l-a urmat pe strada mare unde uneori câte un trecător se oprea să 

arunce în pălăria cerşetorului o monedă mică. 

 Doi vagabonzi, unul biped şi unul patruped se plimbau pe o stradă imensă. 

La un moment dat bipedul a cugetat: 

– Imensă este strada când viaţa nu are ţel. 

 Căţelul l-a aprobat din urechi: 

– Un ţel îţi trebuie stăpâne. 

 Un copil ce aştepta la un semafor le-a făcut cu măna şăgalnic: 

– Vă aştept dincolo de culoarea roşie cu un ţel în buzunar. 

 Vagabondul s-a căutat în propriile buzunare dar n-a găsit nici un ţel, doar 

mărunţişul adunat de la trecătorii miloşi. 

 Vagabondul a deschis ochii înlăcrimaţi şi nu a mai văzut trecerea oprită 

pentru bipezi însoţiţi de patrupezi. 

– Bobiţă, mama ne aşteaptă. Mama a deschis poarta ce permite împlinirea 

visurilor noastre. 

 

 

33. Soldatul dezertor şi scutul strălucitor 
 

 A fost odată un război mare provocat de zmeii cruzi ce s-au trezit din 

somnul veacurilor apuse. Mai mare peste zmei era un împărat cu gloria apusă ce 

domnea în vestul sălbatic. Un soldat necunoscut a fost obligat să lupte în războiul 

cel mare. Zmeii vestului sălbatic porunceau oamenilor să săvârşească cele mai 

oribile crime împotriva propriilor semeni. Oamenii credeau în semne magice, 
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semnele magice îl arătau pe împăratul Scorpion înveşmântat în puterile leului 

egiptean. Oamenii pregătiţi pentru ardere l-au întrebat pe împăratul Scorpion:  

– De ce porunceşti arderea noastră ? 

Împăratul scorpion le-a răspuns: 

– Nu vreau să împrăştii veninul veacurilor apuse în măruntaiele leului 

egiptean. Voi aţi fost vânduţi martirului de împăratul vostru.  

Oamenii vânduţi martirului şi-au blestemat semnul împărătesc care îi 

vânduse zicând: 

– Semnul stelei ne fusese vestit că va arde veninul veacurilor apuse. 

Veşmintele ce o înveninează trebuie să ardă, iar pâinea trebuie cruţată.  

Leul egiptean i-a alungat pe cei pregătiţi pentru martiriu în vestul sălbatic. 

Scorpionul şi-a trimis trupele să-i vâneze pentru crematoriu. 

Mai marii soldatului erau lupi setoşi de sânge nevinovat. Lupii setoşi de 

sânge i-au ordonat: 

– Soldat, mână animalele către crematoriu ! 

Soldatul îngrozit de cruzimea mai marilor săi a gândit: „Mai bine fug în 

pustiu şi mă prefac statuie”. 

La jumătatea drumului către crematoriu soldatul a predat garda altui soldat 

şi s-a furişat într-o pădure învecinată. Ajuns în pădure soldatul s-a prefăcut 

statuie după cuvânt. 

Suflarea soldatului dezertor a fost încuiată în statuie. Zâna acelei păduri a 

văzut statuia lăcrimând şi a întrebat-o: 

– De ce plângi ? 

Statuia i-a răspuns: 

– Suflarea omului ce gândeşte la urmaşi plânge în mine. 

Zâna l-a mângâiat: 

– Te voi ascunde într-o grotă unde a sălăşluit odinioară un sfânt ce-şi 

dăruieşte pâinea copiilor. 
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După câţiva ani războiul cel mare s-a sfârşit. Fata lunii adormite a luat 

forma îngerului războiului rece ce ţine echilibrul planetar. 

Sfinţii au coborât din ceruri să-şi viziteze grotele căci ei căutau mângâierea 

arborilor şi florilor. Sfântul căruia îi aparţinea grota unde zâna pădurii ascunsese 

statuia soldatului a întrebat suflarea soldatului încuiat în statuie: 

– De ce te-ai împietrit ? 

Suflarea soldatului a mărturisit: 

– Am dezertat în războiul cel mare şi m-am împietrit gândindu-mă la 

urmaşi. 

Sfântul s-a milostivit şi i-a zis: 

– Voi trimite o fiică la tine să te închine bisericii dacă vei dărui pâinea ta 

orfanilor. 

Soldatul a răspuns: 

– Dăruiesc pâinea mea orfanilor. 

Magii care pofteau la pâinea orfanilor l-au ispitit pe soldat: 

– Dacă ne dai nouă pâinea ce-ai promis-o orfanilor îţi vom face scut 

strălucitor în repaosul etern. 

*** 

Sfântul i-a zis fiicii: 

– Mergi şi adună pâinea soldatului. 

Soldatul i-a zis fiicii trimisă de sfânt: 

– Trebuie să-mi faci un scut strălucitor în biserică în schimbul pâinii ce o 

voi dărui copiilor. 

Fata i-a răspuns: 

– Voi lăsa semne strălucitoare în biserică şi veghetorii îşi vor împlini 

dorinţa. 

Veghetorii au văzut scaunele strălucitoare şi l-au întrebat pe sfânt: 

– Ce facem ? 

Sfântul le-a zis: 
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– Faceţi scut strălucitor în amintirea trecerii lui pe pământ. 

*** 

După câţiva ani, fata care lăsase semnele strălucitoare în biserică a trecut 

pe lângă icoană şi s-a auzit strigată: „Femeie !” 

Fata s-a mirat şi a zis: 

– Nu cumva eşti şarpe clevetitor ? 

Soldatul i-a zis sfântului: 

– Am zărit fata ce a împărţit pâinea orfanilor şi i-am zis „Femeie !”. 

Sfântul supărat i-a răspuns: 

– Moartea a vorbit prin tine. Noi cei ce protejam pe vii le zicem fii şi fiice. 

*** 

Sfântul a chemat fiica şi i-a zis: 

– Împarte pâinea mea orfanilor şi spune-le să se mulţumească numai cu 

pâinea dăruită de sfinţi. Pâinea soldatului să o înapoieze magilor. 

Fata i-a răspuns: 

– Pâinea orfanilor e mică dar va creşte odată cu ei.  

*** 

 Pâinea soldatului a fost mâncată de magi. Tot ce mănâncă magii ajunge 

în casa morţii. Morţii au mâncat pâinea soldatului necunoscut. Morţii ce-au 

mâncat l-au recunoscut pe soldat şi i-au zis: 

– Tu ai ajuns prinţ strălucitor şi noi mâncăm pâine de la tine ! 

Soldatul a gândit: „În fond prinţul se cuvine să-şi hrănească camarazii”. 

Sfântul a filozofat: ”Fiecare pe limba linguşitorilor piere. Nu mai apucă să-

şi înmulţească ouăle în cartea vieţii”. 
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34. Vulturul veghetor şi găinuşa moţată 
 

Găinuşa moţată era îndrăgostită de soare. Găinuşa s-a gândit să-şi înalţe 

căsuţa pe muntele Găina. Găinuşa a cumpărat un ghemuleţ de sfoară de la o 

pisică bătrână. Pisicuţa avea ochii osteniţi şi renunţase să mai croşeteze. Găinuşa 

şi-a legat căsuţa cu sfoară. Cum ? Întâi  a înconjurat căsuţa cu sfoară şi apoi a 

făcut un noduleţ cu cioculeţul. Aşa observase că leagă bunicuţa iepuroaică cutiile 

cu daruri ce le trimitea nepoţilor peste mări şi ţări. Găinuşa a luat ghemuleţul în 

cioc şi s-a căţărat pe munte. Într-o poieniţă la mijlocul muntelui sfoara s-a 

terminat. În poieniţă păştea o măgăriţă. Măgăriţa când a zărit găinuşa a întrebat-o: 

– Găinuşă de ce umbli cu sfoara după tine ? 

Doresc să-mi înalţ căsuţa la munte, i-a răspuns găinuşa. 

Noaptea nu pot dormi de frica şobolanilor. 

– De ce nu încui aşa pe înserate ca să dormi liniştită ? a întrebat-o 

măgăriţa. 

Găinuşa i-a răspuns: 

– Se vede că tu nu cunoşti viclenia şobolanilor, ziua sapă în subterane şi 

noaptea năvălesc în casă. Noaptea eu veghez pe scară şi cum simt şobolanul că se 

caţără pe scara îl ciupesc cu ciocul şi el cade jos. 

Măgăriţa a privit-o cu admiraţie: 

– Găinuşă moţată eşti curajoasă şi îndrăzneaţă dacă te lupţi cu şobolanii. 

Dar cum vei reuşi să-ţi înalţi căsuţa ? 

Găinuşa moţată a rugat-o: 

– Ajută-mă ! 

Măgăriţa a sfătuit-o: 

– Găinuşă tu leagă sfoara de arbore iar eu voi trage de sfoară şi îţi voi 

înălţa căsuţa. 

Găinuşa i-a răspuns: 
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– Aşa-i, tu eşti mare şi puternic. Într-o clipă îmi voi înălţa căsuţa. În timp 

ce măgăriţa trăgea sfoara, găinuşa leagă sfoara de arbore. Căsuţa a ajuns în 

poieniţă. 

Găinuşa a mulţumit măgăriţei: 

– Mulţumesc ! Acum voi dormi liniştită. 

Măgăriţa i-a zis: 

– Îţi aşez căsuţa pe această movilă de pământ, când va ploua apa se va 

scurge la vale. 

Măgăriţa s-a retras sub un arbore falnic ce-şi aplecase crengile pentru a-i 

proteja culcuşul. 

*** 

După trei zile un vultur ce locuia pe creasta muntelui a zărit căsuţa moţatei. 

Găinuşa toată ziua s-a jucat cu fluturii în poieniţă sub ochii îngăduitori ai 

măgăriţei. Seara măgăriţa s-a retras sub umbrar, iar moţata a intrat în căsuţă şi a 

zăvorât uşa: 

– Găinuşa a dormit liniştită. Vulturul a aşteptat să se înnopteze apoi a 

înălţat căsuţa găinuşii pe creasta muntelui. 

În zori de zi găinuşa a deschis uşiţa cu gând să dejuneze puţină iarbă cu 

rouă. 

Găinuşa când a deschis uşiţa a văzut un vultur uriaş ce o privea cu 

încântare. Găinuşa s-a speriat şi a dat să intre în căsuţă. Vulturul uriaş i-a zis: 

– Nu te speria găinuşă vitează, eu sunt vultur binecredincios şi paşnic. 

Găinuşa l-a întrebat: 

– Ascultă de ce m-ai furat din poieniţă ? 

Vulturul i-a spus: 

– Am nevoie de o strajă care să-mi apere creasta muntelui ziua. Eu ziua 

dorm şi noaptea veghez.  

Găinuşa a zis: 

– Vezi bine că sunt mititică, nu pot fi strajă vrednică. 
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Vulturul a zis: 

– Găinuşă vitează, trebuie să roteşti sabia mea în jurul muntelui şi nimănui 

să nu-i îngădui să urce pe munte. 

Găinuşa ce visase la o viaţă liniştită în poieniţă alături de amica măgăriţa a 

suspinat: 

– Măcar sabia este uşoară ? 

Vulturul i-a răspuns: 

– Sabia se ajustează după mărimea strajei. Ai grijă să nu dat sabia la nici 

un cocoş căci iese război. 

Vulturul a predat sabia găinuşii, găinuşa când a atins sabia, sabia s-a 

transformat într-o săbioară. Cocoşii când au zărit găinuşa moţată jucându-se cu 

sabia în vârful muntelui s-au adunat la poalele muntelui şi au strigat: 

– Găinuşă moţată, dă-ne noua sabia vulturului. 

Găinuşa rotea sabia în jurul muntelui şi răspundea furioasă: 

– Codul bunelor maniere nu l-aţi învăţat dar sabie vreţi. Poate doriţi să 

rămâneţi fără creste.  

Cocoşii s-au sfătuit între ei şi-au zis: 

– Nu este amuzant să rămânem fără creste, mai bine lăsăm găinuşa în pac. 

Găinuşa era moţată aşa că şi-a construit un cuibar în creasta muntelui. 

Găinuşa a gândit: „În timp ce eu rotesc sabia în jurul muntelui s-ar putea 

strecura vreo rozătoare să-mi fure ouăle”. 

Prevăzătoare găinuşa smulgea de fiecare dată câte o pană din aripile 

vulturului adormit şi acoperea oul. 

Găinuşa respira uşurată: 

– Nimeni nu va îndrăzni să fure ouăle îmbrăcate în pene vultureşti. 

Vulturul pe înserate s-a trezit din somn, a văzut cuibarul şi i-a zis găinuşii: 

– Găinuşă moţată, ouăle fără sămânţă de cocoş vor fi la mare cinste pe 

masa de Paşti.  
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 Găinuşa s-a bucurat şi a umplut cuibarul cu ouă. Când s-a umplut 

cuibarul cu ouă s-au terminat şi penele din aripile vulturului. Vulturul în preajma 

săptămânii mari şi-a privit aripile şi a constatat că nu mai poate zbura. Vulturul i-

a zis găinuşii: 

– Am devenit vultur statornic, nu mai pot zbura în căutarea iepuraşului. 

Voi anunţa în vis veghetorii să trimeată iepuraşul ce va împărţi la copii săraci 

ouăle. 

Iepuraşul se ascunsese în altarul unei biserici zicându-şi: 

– Aici sunt la adăpost ! 

Magii când au simţit frica l-au rugat pe şarpe: 

– Adoarme frica ! 

Frica a dormit până în săptămâna mare când s-au trezit veghetorii şi au 

obligat şarpele să adoarmă slujitorii cei răi ai altarului. Apoi veghetorii au 

fulgerat şarpele şi şarpele a orbit pierzându-şi puterile adormitoare. 

Veghetorii au trezit iepuraşul şi i-au poruncit: 

– Curajosule urcă pe muntele Găina şi coboară coşul cu ouă pentru masa 

pascală! 

Găinuşa moţată cum a văzut iepuraşul i-a zis: 

– Curajosule îţi dăruiesc un coş de ouă ornate cu pene de vultur. Penele le-

am smuls din aripile vulturului când dormea profund. 

Vulturul l-a rugat: 

– Iepuraş când vei întâlni povestitoarea roagă să scrie frumos despre noi. 

*** 

La coborât iepuraşul a întâlnit măgăriţa şi a întrebat-o: 

– Nu-i aşa că tu eşti povestitoarea ? 

 Măgăriţa l-a interogat: 

– Ce doreşti iepuraş ? 

Iepuraşul a rugat-o: 

– Vulpoiul şi găinuşa te roagă să scrii frumos despre noi. 
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Măgăriţa l-a încurajat: 

– Tu eşti cu adevărat curajos, iepuraş ! 

Când treci tu toate limbile clevetitoare tac înfricoşate. Tăcerea 

clevetitorilor este semnul biruinţei tale. 

 Iepuraşul a privit-o galeş pe măgăriţă: 

– Lacrimile copiilor se vor întoarce la arbori. Arborii vor da putere 

copiilor să crească binecredincioşi. 

Măgăriţa a clipit din ochi cu blândeţe: 

– Numai copiii vor şti de ce plâng arborii. 

Iepuraşul curajos şi-a luat rămas bun de la măgăriţă: 

– Ne vom regăsi în taina arborilor ce plâng!  

Măgăriţa i-a surâs visătoare: 

– La revedere, iepuraş ! 

*** 

Copiii mângâie arborii pentru că numai ei cunosc taina arborilor ce plâng. 

Găinuşa moţată se trezeşte în zori de zi şi priveşte cu drag soarele de pe 

cer. 

Măgăriţa veghează taina arborilor ce plâng. 



 
 

128 

 

35. Raza soarelui şi profetul umbrelor 
 

Din vremuri străvechi soarele închide umbrele celor care au trăit odinioară 

într-o cetate pecetluită cu semnul tăcerii. 

Terra-mamă celor vii în semn de recunoştinţă i-a dăruit soarelui o fiică 

mititică. 

Soarele când zărea fiinţa plămădită din ţărână vie trimitea o rază. Fiinţa 

când simţea raza soarelui pe fruntea sa privea la soare şi zâmbea. Terra i-a ţesut 

fiicei o rochiţă din frunzele verzi ale arborilor şi i-a zis: 

– Fiică, cu frunzele verzi ale arborilor să-ţi îmbraci pruncul născut la 

amiază. Soarele amiezii locuia pe muntele celor două veghi şi se lupta cu umbrele 

de la răsărit către apus şi de la apus către răsărit. Profetul  umbrelor ura soarele 

amiezii pentru că nu-i îngăduia accesul la muntele celor două veghi. Profetul a 

ameninţat soarele că pruncul născut la amiază va sângera. Profetul era slujit de un 

cocoş nebun. Cocoşul nebun a urmărit pruncul născut la amiază şi i-a sângerat 

ceafa. Soarele a trimis vulturul solar, vulturul solar a luat cocoşul nebun în gheare 

şi l-a înălţat în munţii nordici şi acolo i-a dat drumul în jos zicându-i: 

– Cine se înalţă prea sus va deveni stârv din care vulturii nu vor mânca. 

Stârvul cocoşului nebun a fost mâncat de două căţele. Căţelele au pornit în 

căutarea profetului umbrelor. Profetul umbrelor a chemat la cumpăna anilor 

umbrele risipite în cele patru puncte cardinale să afle pruncul ce a distrus puterea 

umbrelor. Umbrele risipite în cele patru puncte cardinale au căutat pruncul şi nu 

l-au găsit. Atunci profetul umbrelor a chemat puterile adormitoare să fure pruncul 

de la raza soarelui. Raza soarelui a ars puterile adormitoare şi umbrele s-au întors 

la profet şi l-au orbit. Căţelele l-au găsit pe profetul orb şi l-au mâncat. 

 Leul piramidei s-a trezit din somn şi a întrebat berzele: 

– Unde este profetul ce trebuie să mă slujească ? 
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Berzele au plecat în căutarea profetului şi au întâlnit un cioroi. Berzele l-au 

întrebat pe cioroi: 

– Cioroiule, noi căutăm profetul ce trebuie să-l slujească pe măria sa leul.  

Cioroiul le-a răspuns: 

– Eu sunt profetul ce-l va sluji pe măria sa leul. 

Cioroiul a intrat în casa leului pe înserat.  

Leul l-a întrebat pe cioroi: 

– Profetule a venit timpul meu ? 

Cioroiul i-a răspuns: 

– Cra, cra, cra! 

Leul s-a mâniat şi i-a zis: 

– Pleacă din casa mea, cobe ! 

Noaptea leul a visat o găină moţată ce se juca cu o săbioară, găina moţată a 

crescut cât un munte. În zori de zi când s-a trezit din somn, leul şi-a zis: 

„Pesemne sunt bătrân şi nevolnic încât nu mă pot lupta nici cu o găină!”...  

Cele două căţele ce-l mâncase pe profetul umbrelor s-au întors la piramidă 

şi au strigat leul: 

– Măria ta, profetul umbrelor s-a întors să te slujească. 

Leul a crezut că cioroiul s-a întors cu cele două căţele să râdă de neputinţa 

sa. Leul a răcnit: 

– Blestemat să fie profetul umbrelor să-l ardă soarele amiezii. 

Leul şi-a zăvorât porţile şi a adormit. 

Şobolanii au săpat în subterane şi s-au strecurat în cetate. Şobolanii l-au 

mâncat pe leul ce-l blestemase pe profet. Şobolanii doreau să devină profeţi şi au 

ieşit din subterane şi s-au căţărat pe piramide. Soarele amiezii când a zărit 

fanaticii i-a săgetat şi i-a transformat în pietre. Pietrele au acoperit cetatea. Printre 

pietre şi-au făcut cuiburi cioroii. Cioroii cântă: 

– Cra, cra, cra ! 

Aşa a ajuns piramida să fie ocolită de toate vieţuitoarele.  
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Soarele amiezii i-a zis razei soarelui: 

– Fiică, ascunde pruncul în acest arbore din pădure să mă pot juca cu el 

fără să-l rănesc! 

*** 

  Raza soarelui a ascuns pruncul în scorbura unui arbore secular. Soarele 

amiezii se înveşmântează în nori de ploaie şi trimite asupra arborelui raze 

colorate.  

Pruncul când zăreşte razele colorate priveşte în sus, zâmbeşte şi face semne 

cu mânuţele către soarele înveselit. Raza soarelui şi pruncul binecuvântat a 

crescut împreună cu arborele. Frunzele acestui arbore vindecă copii de privirile 

oamenilor răi. Nimeni nu ştie numele acestui arbore, copiii intuiesc şi se vindecă. 

Raza soarelui interzice apropierea oamenilor răi ce ar putea tăia arborele 

vindecător.  

 

36. Un fecior şi o floare protectoare 
 

S-a întâmplate pe vremea când s-au întâlnit cerul şi pământul. O mamă 

primise veste de la munte să trimeată voinicul promis ce va lega zmeii nepotoliţi.  

Mama i-a zi feciorului: 

– Feciorul mamei, străbunica de pe munte mi-a trimis veste să te înalţ la 

munte.  

Feciorul i-a răspuns: 

– Bine mamă, dar eu nu cunosc drumul către munte ! 

Mama l-a sfătuit: 

– Fecioraş, eu voi dormi, iar tu în timp ce dorm să strigi: „Scufiţă, mama a 

zis să ieşi din arbore şi să te lipeşti de dreapta mea”.  

Mama a adormit şi feciorul a strigat: 

– Scufiţă, mama a zis să ieşi din arbore şi să te lipeşti de dreapta mea. 
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Scufiţa s-a lipit de dreapta feciorului şi mama s-a trezit din somn şi l-a 

întrebat: 

– Fecioraş, scufiţa s-a lipit de dreapta ta ? 

Feciorul i-a răspuns: 

– Da mamă, priveşte este la dreapta mea. 

Mama nu avea cum să-şi vadă scufiţa dar scufiţa când a auzit vocea mamei 

a vrut să se întoarcă. Mama şi-a binecuvântat scufiţa.  

– Scufiţă să fii cuminte şi prevăzătoare, să-mi fereşti feciorul de primejdii 

întocmai ca o mamă. Când veţi ajunge pe munte am să vă transmit veşti.  

Feciorul i-a zis mamei: 

– Sărut-mâna mamă să ne reîntâlnim sănătoşi. 

Feciorul şi-a îmbrăţişat mama şi mama a simţit scufiţa tremurând ca frunza 

în bătaia vântului.  

Mama i-a şoptit mângâietor: 

– Fii curajoasă scufiţă, orientează-te după coroana arborilor. 

Arborii îi vor da putere feciorului să învingă zmeii. 

Scufiţa feciorului ce doarme la pieptul feciorului este mititică, ajut-o să 

crească mare. 

*** 

  Atunci scufiţa a tras de dreapta fiului îndemnându-l să o urmeze. A mers 

feciorul cale de o zi, pe înserat a ajuns la poalele unui munte. La poalele muntelui 

era o fântână. Fiul a dat să scoată apă dar scufiţa l-a oprit zicându-i: 

– Fântâna aceasta este secată, să ne întoarcem cale de o zi înapoi.  

– Scufiţă ne întoarcem pe drumul zmeilor ? a întrebat-o fiul. 

Scufiţa i-a răspuns: 

– Noaptea călătoreşte către miazăzi, noi ne întoarcem pe calea zilei că-şi 

caută repausul de seară. Zmeii care îi vei întâlni îşi caută repausul, deci nu te vor 

ataca.  
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Aşa au făcut şi s-au întors cale de o zi înapoi. Pe înserate au ajuns într-o 

vale ciudată populată de animale ciudate şi arbori întristaţi.  

Scufiţa a întrebat arborii: 

– Ca fel de animale sunt acestea ? 

Arborii întristaţi i-au zis scufiţei: 

– Animalele arată ciudat pentru că nu au fost domesticite şi de aceea noi 

suntem întristaţi.  

Scufiţa i-a zis fiului: 

– Fiule, facem popas ca să domesticim animalele ciudate şi să bucurăm 

arborii întristaţi. 

Între timp animalele ciudate se aduna-se în preajma fiului şi se bucurau: 

– Omul arată mai ciudat faţă de noi ! 

Fiul le-a zis animalelor ciudate: 

– Iată eu sunt şi mai ciudat decât voi, merg pe două picioare şi cu celelalte 

două din dreptul umerilor îmi deschid calea. Deci se cuvine să mă ascultaţi. 

Animalele ciudate i-au răspuns: 

– Într-adevăr noi mergem pe patru picioare şi nu înlăturăm ramurile 

arborilor cu picioarele din dreptul umerilor. 

Feciorul le-a zis: 

– Aceasta îi întristează pe arbori, le distruge-ţi ramurile ce mângâie 

pământul. Încercaţi cu picioarele din dreptul umerilor să feriţi ramurile fără să le 

frângeţi. Aşa a ajuns fiul dresor de animale. 

Arborii s-au înveselit de jocul animalelor şi au zis: 

– Animalele ciudate sunt neîndemânatice dar se străduiesc. 

Animalele ciudate au zis către arbori: 

– Iertaţi-ne fraţi arbori, n-am bănuit că din cauza noastră aţi devenit 

contorsionaţi şi ţepoşi. 

Arborii le-au răspuns: 
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– Nu-i nimic! Iată, noi ne vom retrage ţepii şi vom căuta zâmbetul 

soarelui. 

Atunci voi veţi avea cale liberă pe pământ şi umbră pentru odihnă. 

Animalele devenite simţitoare i-au zis fiului: 

– Îţi mulţumim omule că ne-ai învăţat grija faţă de aproape. Deşi suntem 

ciudaţi am învăţat să ne tolerăm unele pe altele. 

*** 

Se ivise zorile celei de-a doua zi şi animalele temătoare s-au retras în 

umbra arborilor. 

Feciorul şi-a întrebat scufiţa: 

– De ce se îndepărtează animalele de lângă mine ? 

Scufiţa i-a răspuns: 

– Noaptea caută prietenia omului dar ziua se îndepărtează de ele. 

Ne întoarcem cale de o zi înapoi să întâlnim noaptea care tace pe munte. 

La ieşirea din pădure le-a ieşit o zână în cale ce le-a zis: 

– Vă mulţumesc că mi-aţi sensibilizat animalele şi mi-aţi bucurat arborii. 

Fiul a întrebat-o: 

– Cine eşti tu ? 

Zâna le-a răspuns: 

– Eu sunt zâna Sânziana. Iată floarea mea ţine-o în mâna dreaptă şi când 

vei avea nevoie de ajutor să o miroşi şi eu numaidecât voi veni. 

Fiul a mulţumit Sânzienii şi a plecat să întâlnească noaptea ce tace pe 

munte. A mers cale de o zi înapoi şi a ajuns la poalele unui munte înconjurat de 

un râu. În vecinătatea muntelui locuiau nişte oameni muţi care vorbeau prin 

semne. 

Fiul i-a întrebat: 

– De ce vorbiţi prin semne ? 

Oamenii i-au explicat prin semne scrise pe nisipul lăsat de apele râului 

retras în matcă. Muntele este ocupat de zmeii cei răi care cum aud voci omeneşti 
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se amestecă printre noi şi poartă războaie în numele nostru. Noi ne îmbolnăvim şi 

murim, ei se amuză.  

Feciorul şi-a amintit de promisiunea Sânzienei şi a mirosit floarea. 

Sânziana l-a întrebat prin scufiţă: 

– Care este problema voinicule ? 

Feciorul i-a răspuns: 

– Muntele unde noaptea tace a fost ocupat de zmeii cei răi ce îmbolnăvesc 

oamenii şi oamenii mor de boli necunoscute. 

Sânziana a venit cu animale rezistente la poalele muntelui. Locuitorii cei 

muţi au îngrijit şi ospătat animalele după cuvântul Sânziene. Locuitorii îşi 

pierduse graiul dar aveau vedenia scufiţei ce-l proteja pe fecior. „Fără îndoiala, 

îşi mărturiseau prin semne, aceştia sunt nepoata şi strănepotul aşteptaţi de 

străbunica de pe muntele unde noaptea tace. 

Feciorul i-a zis Sânzienei: 

– Aşteptăm să se facă ziuă şi să adoarmă zmeii, apoi ne vom urca pe 

munte. 

Sânziana i-a răspuns: 

– Când vor adormi zmeii, animalele îi vor lua din paturile de odihnă şi îi 

vor arunca în lava vulcanului clocotitor. 

La miezul nopţii animalele au luat din paturile de odihnă zmeii şi i-au 

purtat binişor şi cu mare grijă lângă prăpastia vulcanului clocotitor. 

La comanda Sânzienei toate animalele au aruncat zmeii în prăpastie. 

Magma vulcanului a înghiţit zmeii cei răi şi cruzi. Între timp feciorul a căutat 

peştera de pe  muntele unde noaptea tace şi a aflat-o pe străbunica. Când a 

deschis uşa peşterii în loc de o bătrânică înţeleaptă a dat de o copilă înţeleaptă. 

Feciorul a întrebat copila: 

– Copilă, cine mai locuieşte pe muntele acesta în afară de tine ? 

– Strănepoate, muntele acesta este plin de peşteri, unde s-au ascuns 

oameni la vârsta copilăriei. Zmeii între timp s-au urcat pe munte să ne vâneze şi 
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să ne vândă sclavi urmaşilor lor. Atunci ne-am ascuns în peşteri, iar zmeii au 

devenit nervoşi pentru că nu suportau lumina soarelui. Străbunica a luat o cheie 

ascunsă în scorbura unui arbore secular şi a descuiat peşterile, muntele s-a 

repopulat cu vârste până la zece ani. 

Curios însă că atunci când feciorul a întrebat un copil în vârstă de doi ani,  

care încă îşi mai sugea degetul cum se numeşte, acesta i-a răspuns: 

– Mă numesc străbunicul ! 

Feciorul a zâmbit şi l-a întrebat: 

– Străbunicule care sunt bunicii ? 

Bunicul a indicat doi copii în vârstă de nouă ani. 

– Ei sunt bunicii ! 

Bunicii i-au zis feciorului: 

– Păcat strănepoate că noi nu am cunoscut-o pe mama ta. 

Feciorul i-a răspuns: 

– Priviţi scufiţa din dreapta mea şi o să vedeţi nepoata. 

Bunicii când au zărit Scufiţa i-au zis: 

– Scufiţă, nu vrei să rămâi cu noi ? 

Scufiţa le-a zis: 

– Bunicilor, mama mi-a zis să am grijă de fecior. 

Atunci bunicii, bunicile, străbunicii şi străbunicile au dăruit feciorului 

învăţături folositoare. 

Feciorul i-a zis Scufiţei: 

– Scufiţă înregistrează toate sfaturile care îmi vor folosi. 

Scufiţa înregistra sfaturile şi le transmitea fiului. În timp ce Scufiţa 

înregistra sfaturile, Zâna Sânziana a auzit un S.O.S.. Zâna Sânziana i-a zis 

bunicii: 

– Încuie poarta timpului tăcut ce apără genele omeneşti ! 

Străbunica a încuiat poarta ce apăra genele omeneşti şi s-a retras în peşteră 

*** 
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Zâna a zis feciorului şi Scufiţei: 

– Urmaşii zmeilor ascunşi printre oameni sunt perverşi, trebuie să-i 

ademenim în pădurea de cleştar. 

Feciorul i-a răspuns Sânzienei: 

– Întâi merg să o trezesc pe mama. 

Sânziana l-a sfătuit pe fecior: 

– Lasă scufiţele în grija mea şi mergi să-ţi trezeşti mama. Ne întâlnim în 

pădurea de cleştar. 

Feciorul s-a întors la mama şi a strigat-o: 

– Mamă, trezeşte-te ! 

Mama a suspinat: 

– Nu pot, sunt înveninată ! 

Feciorul şi-a purtat mama în pădurea de cleştar. 

Sânziana a cules flori de sânziene şi a îmbrăcat trupul mamei. Florile de 

sânziene s-au uscat. Sânziana a zis feciorului: 

– Trebuie să ard florile uscate ca să distrug puterile zmeilor ce-au 

înveninat-o. 

De trei ori a primenit Sânziana trupul mamei cu flori de sânziene, a patra 

oară florile au rămas proaspete şi mama a deschis ochii. 

Mama a mulţumit cu lacrimi de recunoştinţă Sânzâienii. Scufiţa s-a întors 

la mamă şi a adormit fericită. Sânziana i-a zis Scufiţie fiului: 

– A venit timpul să veghezi tu feciorul în timp ce se odihneşte. 

Feciorul şi Sânziana au adormit osteniţi. La miezul nopţii Scufiţa feciorului 

a zis mamei: 

– Se apropie cineva de pădurea noastră. 

Mama i-a trezit pe Sânziana şi pe fecior. 

Sânziana a şoptit: 

– Este bine să nu vă întoarceţi printre oamenii rămaşi fără puteri zmeieşti, 

vor încerca să se răzbune pe voi. 
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*** 

Mama şi fiul s-au retras în ţara muţilor. Între timp oamenii din ţara muţilor 

au ajuns povestitori oneşti ce-au transmis prin viu-grai sfaturi bune pentru 

urmaşi. Mama şi fiul au trăit mulţi ani fericiţi în aşa numita ţară a muţilor oneşti. 

 

 

37. Scufiţa Veghetoare şi Repausul 
 

  Scufiţa se născuse în casa unor oameni săraci. Mama, când Scufiţa a 

început să meargă în picioruşe, i-a dăruit o rochiţă roşie şi i-a zis: 

– Scufiţă, îţi dăruiesc o rochiţă care te va ajuta să creşti mare. 

Fetiţa a îmbrăcat rochiţa şi i-a zis mamei: 

– Mamă, eu mă duc la şcoală să acumulez cunoştinţe folositoare. 

În drum către şcoală l-a întâlnit pe bunicul înţelept. Bunicul a întrebat-o: 

– Scufiţă, unde pleci aşa de mică ? 

Scufiţa i-a răspuns: 

– Bunicule, mă duc la şcoala experienţei că cresc mare. 

Înţeleptul a zâmbit şi i-a dăruit un caiet cu pagini albe. Scufiţa a privit 

caietul cu pagini albe şi a gândit: „Înţeleptul n-a frecventat şcoala”. Scufiţa se 

născuse în zori de zi, de aceea a mers către soare-apune să întâlnească şcoala 

experienţii. În drum către soare-apune l-a întâlnit pe medicul Repaus. 

Medicul Repaus i-a zis Scufiţei: 

– Scufiţă, trebuie dă-mi faci curat în biblioteca terestră. Munca aceasta te 

va ajuta să creşti mare. 

Scufiţa a intrat în biblioteca terestră. 

Biblioteca terestră a medicului Repaus semăna cu o pădure imensă unde te 

poţi rătăci uşor daca nu ai învăţător care să te îndrume. Mergând Scufiţa la 

întâmplare prin pădure a auzit o vocea unui arbore. 
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– Scufiţă, iată cartea ce a împlinit profeţia magului otrăvitor. 

Scufiţa a citit povestea dar nu i-a plăcut. 

Scufiţa l-a întrebat pe medicul Repaus: 

– Doctore, cum putem vindeca acest arbore ? 

Medicul a sfătuit-o: 

– Caută în ghiozdanul pe care ţi l-a pregătit mama ta pentru şcoală şi ai să 

găseşti o radieră fermecată. Radiera are puterea să şteargă cuvintele magice ce 

otrăvesc rădăcina acestui arbore. 

Scufiţa a şters veninul cuvintelor apoi s-a adresat arborelui: 

– Arată-mi cum eşti acum ? 

Arborele a luat înfăţişarea culorii roşii a semaforului şi a răspuns: 

– Nu voi mai îngădui nimănui să mă atace. 

Medicul i-a zis Scufiţei: 

– Bravo Scufiţă ! Eşti o doctoriţă bine pregătită.  

Scufiţa a mers mai departe prin pădurea arborilor seculari şi l-a întâlnit pe 

zmeul Erou ce dorea să se înalţe dar nu reuşea. 

Un mag cu pântece de lup şi limbă de şarpe se agăţase de ombilicul 

Zmeului Erou. 

Zmeul Erou a rugat scufiţa: 

– Scufiţă cheamă pasărea forfecuţă s-mi taie cordonul. 

Scufiţa a strigat pasărea ce semăna cu o foarfecă. Forfecuţa a tăiat cordonul 

Eroului. 

Magul cu pântece de lup flămând şi privire de şarpe a înghiţit cordonul şi   

s-a pietrificat. 

O pisicuţă filozoafă locuia în casa împăratului Verde, a văzut pietricica şi a 

dat să se joace. 

Pisicuţa a simţit puternice dureri de cap şi nişte râsete de maimuţe fudule. 

– A, şi-a zis filozoafa, pesemne aceasta este piatra măreţiei şi decadenţei. 
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Filozoafa a fugit îngrozită şi sa ascuns în scorbura unui arbore ca să 

mediteze în linişte. Eroul bucuros i-a zis Scufiţei: 

– Scufiţă, vrei să mergi cu mine în palatul repausului etern ? 

Scufiţa l-a întrebat pe medicul Repaus: 

– Bunicuţa este în palatul repausului etern ? 

Medicul Repaus i-a răspuns: 

– Bineînţeles Scufiţă ! 

 
Eroul a luat Scufiţa şi s-a înălţat în palatul repausului etern unde a văzut 

mulţimi de scutiri strălucitoare pe care scriau: „Loc de repaus”. 

Eroul a zis: 

– Iată Scufiţă locul de repaus al bunicii tale. Bunicuţă, trezeşte-te ! 

Bunica a deschis ochii şi a întrebat-o pe Scufiţă: 

– Scufiţă, mi-ai adus flori proaspete ? 

Scufiţa i-a răspuns: 

– Vai bunică, am uitat ! Acuşi merg în pădure să le culeg. 

Scufiţa i-a zis Eroului: 

– Eroule trebuie să mă întorc în pădure să culeg flori pentru bunicuţa. 

Eroul i-a răspuns: 
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– Scufiţă poarta arborelui vegetal prin care am intrat noi s-a închis în urma 

noastră. 

Există o singură cale de reîntoarcere în pădure. 

Eroul a deschis o uşă tainică pe care scria: „Ţara poveştilor”. 

Ţara poveştilor era locuită de zâne, animale blânde şi păsări cântătoare. 

Eroul i-a zis Scufiţei: 

– Trebuie să-l căutăm pe împăratul ce domneşte peste „Ţara poveştilor”. 

O zână gălbioară cu ochii verzi le-a ieşit în cale şi i-a zis Scufiţei: 

– Promite-mi Scufiţă că mă vei lua şi pe mine în pădure. 

Scufiţa i-a răspuns: 

– Pasăre solară, dacă împăratul ce domneşte peste ţara poveştilor îţi va 

îngădui poţi merge cu mine în pădure. 

Pasărea solară i-a condus către un palat în formă de diamant. Înăuntrul 

diamantului locuia împăratul „Ţării poveştilor”. 

Pasărea solară a ciocănit uşor de trei ori la una din ferestrele diamantului. 

Împăratul a deschis ochii şi a întrebat: 

– Ce doreşti Pasăre solară ? 

Zâna, Pasăre Solară a zis: 

– Scufiţa doreşte să se reîntoarcă în pădure să culeagă flori pentru 

bunicuţa. 

Împăratul era un copil învăţat ce citise toate poveştile. 

– Scufiţă, a zis împăratul, cunosc o poveste despre o Scufiţă ce a plecat 

singură în pădure şi a fost înghiţită de lup. 

Eroul când a auzit de lup a zis împăratului: 

– Împărate, permiteţi-mi să mă retrag pe scutul meu. Eu sunt bătrân şi 

ostenit, nu pot fi de folos Scufiţei. 

Împăratul copil i-a permis Eroului odihna în repaus. Erou a sfătuit-o pe 

Scufiţă: 
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– Scufiţă să fii curajoasă şi să asculţi de Pasărea Solară. Iată pentru binele 

ce mi l-ai făcut îţi dăruiesc trei pene de scris. 

Scufiţa a cercetat penele de scris. Prima pană era de aur şi scria cu litere de 

foc: „Aoleu mi-am pierdut simţul imunitar!” A doua pană era de argint şi scria cu 

litere de amintire: „Caută şi ai să-l găseşti!” A treia pană era de lemn şi scria cu 

litere arborescente: „Să trăieşti, l-ai găsit !”. Scufiţa a mulţumit eroului: 

– Mulţumesc Eroule ! Eşti binecredincios. 

Eroul ostenit s-a mângâiat  şi s-a retras în palatul eroilor osteniţi. 

Împăratul copil i-a zis Scufiţei: 

– Eu îţi dăruiesc doi paznici credincioşi şi pasărea solară. 

Paznicii credincioşi când au auzit vocea împăratului copil s-au înfăţişat 

numaidecât şi i-au zis Scufiţei: 

– Noi suntem paznici civilizaţi. 

Împăratul le-a poruncit: 

– Când simţiţi lupul numaidecât să lătraţi.   

– Scufiţa a mulţumit împăratului ce domnea peste „Ţara poveştilor”. 

Pasărea solară a deschis o poartă ce dădea către o pădure cu arbori verzi. 

Căţeluşii vegheau laturile şi lătrau la toţi străinii de la marginea pădurii. 

O zgripţuroaică invidioasă a zărit căţeluşii şi a gândit: „Aceştia sunt fraţii 

Grimm ce însoţesc Scufiţa”. 

Zgripţuroaica s-a dus rapid şi l-a trezit pe bărbatul său lup grizonat. Lupul 

grizonat tocmai desfundase o sticlă de ţuică de prune. 

Zgripţuroaica i-a zis: 

– Beţivule, fugi repede în pădure şi înghite Scufiţa. 

Lupul grizonat a băut toată ţuica din sticla cu prune apoi şi-a zis: 

– Trebuie să mă duc căci n-am pace cu femeia. 

Lupul s-a înveşmântat în preot şi a încălţat o pereche de pantofi comozi 

căci îl dureau grozav bătăturile de la piciorul drept. 
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Din peştera răsăritului a luat coroana prinţesei oarbe, apoi a plecat în 

pădure pe un drum paralel ce ducea către Poiana Căprioarei. Lupul a cules floare 

de somnoroasă şi a otrăvit izvorul din poiană, apoi s-a retras strategic cale de doi 

kilometri de locul viitoarei bătălii. Pasărea solară când eroii au ajuns în poiană i-a 

zis Scufiţei: 

– Scufiţă, aceasta este Poiana Căprioarei. 

Izvorul acesta este format din lacrimile căprioarei ce şi.a plâns ieduţul 

sfârtecat de râs. 

Căţeluşii şi-au amintit: 

– La rădăcina acestui arbore nişte copii sensibili au înmormântat căprioara 

şi resturile ieduţului sfârtecat de râs. 

Pasărea solară şi-a găsit un loc în coroana arborelui apoi a zis Scufiţei şi 

celor doi căţeluşi: 

– Facem popas ca să plâng creştineşte căprioara şi ieduţul sfârtecat de râs. 

Pasărea solară plângea cu lacrimi sărate. Scufiţa s-a ghemuit şi ea întristată 

pe o ramură din arbore. 

Căţeluşii au gustat puţin din apa izvorului  apoi au adormit la rădăcina 

arborelui. 

Lupul a aşteptat trei ceasuri apoi s-a gândit că a venit timpul să acţioneze 

pentru împlinirea planului diabolic. Lupul s-a apropiat tiptil şi a analizat situaţia 

cu sânge rece: 

– Pasărea solară este ocupată cu plânsul sărat şi nu are cum să mă vadă, 

căţeluşii dorm şu nu au cum să mă simtă. A venit timpul să mănânc Scufiţa. 

Lupul s-a apropiat tiptil de arbore şi i-a zis Scufiţei: 

– Scufiţă m-a trimis cucoana preoteasă să te fac prinţesă. 

Scufiţa i-a răspuns: 

– Mie, nu-mi place să fiu prinţesă aşa că nu voi coborî. 
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Lupul mai să leşine de supărare, s-a retras în codru unde şi-a schimbat 

înfăţişarea în călugăr sihastru. Sihastrul s-a apropiat de arborele Scufiţei   

zicându-i cu smerenie prefăcută: 

– Fetiţă am cules nişte flori pentru bunicuţa coboară şi le primeşte. 

Scufiţa s-a bucurat la vederea florilor şi coboară să le primească. Lupul a 

înghiţit Scufiţa şi a zis cu satisfacţie: 

– Din pântecele meu patruped ai să ieşi numai dacă vei accepta să devii 

prinţesă oarbă. 

Cum a înghiţit lupul Scufiţa pasărea solară a simţit un pumnal în inimă şi a 

gândit: ”S-a întâmplat ceva cu Scufiţa”. 

Pasărea solară a privit la ramura unde fusese aşezată Scufiţa şi a văzut 

numai ghiozdanul, a privit în jos şi a văzut lupul. 

Pasărea solară a strigat la căţeluşi: 

– Treziţi-vă şi prindeţi lupul să-i facem operaţie. 

În timp ce căţeluşul mânioşi au alergat şi l-au încătuşat pe lup pasărea 

solară a cântat: „S.O.S. Doctore Repaus !...”. 

Medicul Repaus când a auzit cântecul păsării solare a venit numaidecât şi a 

întrebat: 

– Unde este Scufiţa ? 

Căţeluşii i-au răspuns: 

– Lupul a înghiţit Scufiţa. Noi suntem paznici civilizaţi. 

Pasărea solară i-a zis medicului: 

– Doctore, iată instrumentele de scris dăruite de Erou Scufiţei. Te rugăm 

să-l operezi pe lup pentru a elibera Scufiţa. 

Medicul Repaus a operat pântecele lupului cu cele două pene de aur şi 

argint, i-a făcut operaţie în formă de X. 

Când a operat cu pana de aur a zis: „Ţi-ai  pierdut minţile beţivule şi 

mănânci copiii”. Când a operat cu pana de argint a zis: „Am aflat alcoolul 

dezinfectant înghiţit de tine neruşinatule”. 



 
 

144 

Scufiţa a ieşit înlemnită de spaimă. 

Medicul Repaus ca să vindece de spaimă Scufiţa a străpuns inima lupului 

cu pana de lemn şi a spus: „Pe loc repaus, lupule !”. 

Lupul s-a prefăcut ţărână. 

Medicul a luat Scufiţa în braţe şi le-a spus căţeluşilor: 

– Trebuie să mergem la ceasornicar. 

Ceasornicarul a deschis uşa timpului şi a zis căţeluşilor: 

– Cântaţi cântecul Tic-tac. 

Ceasornicarul după ce a ascultat cântecul a spus: 

– Tic tu eşti vorbăreţ şi deconspiri tot. 

Tic l-a rugat: 

– Fă-mă mic ca să nu ştiu nimic. 

Tac a spus: 

– Eu ştiu tot dar nu pârăsc nimic. 

Scufiţa când s-a împlinit ceasul a strigat supărată: 

– Eu toate le ştiu şi pe toate le pârăsc. 

Ceasornicarul i-a zis medicului Repaus: 

– Scufiţa a devenit alergică, cu ajutorul ei vom descoperi unde s-a ascuns 

femeia lupului. 

Scufiţa cum a simţit-o a spus: 

– Iată, s-a pitit în pântecele magului! 

Medicul a zis către ceasornicar: 

– Îi facem operaţie magului ? 

Ceasornicarul i-a răspuns: 

– Nu te obosi, magul este condamnat să lucreze pentru pântece. 

Eroul ce se odihnea i-a zis Scufiţei: 

– Bine ai revenit Scufiţa ! 

Scufiţa i-a răspuns supărată: 
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– Eroule, scuturile tale strălucitoare dau de gândit despre smerenia celor 

adormiţi. 

Eroul s-a ruşinat: „Ţie Scufiţă îţi îngădui să te înalţi pe bolta cerească!”. 

Scufiţa a dăruit penele de scris medicului Repaus zicându-i: 

– Ai grijă de ceilalţi copilaşi să nu păţească ca mine. 

Medicul Repaus i-a dăruit un condei de scris şi i-a spus: 

– Din razele solare pe care ţi le dăruieşte bolta cerească să îmbraci în 

cuvinte potrivite puiul de om. 

Scufiţa s-a bucurat: 

– Numaidecât, această muncă este folositoare. 

Pasărea solară a rugat-o: 

– Lasă-mă să te ajut ! 

Vom lucra împreună ! Când eu voi dormi vei lucra tu. 

Anii au trecut deşi în repaus trecerea anilor nu se simţea. Un prunc a 

ciocănit la uşa ceasornicarului. Moş Timp a deschis poarta şi l-a întrebat: 

– Ce doreşti copilaş ? 

Copilul a zis: 

– Mama mi-a făgăduit la naştere o scufiţă.  

Moş Timp i-a zis Eroului: 

– Puiul de om a venit după Scufiţă. 

Eroul l-a încercat pe puiul de om: 

– Nu vrei să-ţi dau o prinţesă adormită ? 

Puiul de om i-a răspuns: 

– Nici gând, prinţesele mă vor trăda pentru un prinţ pântecos şi strălucitor. 

Ceasornicarul a zâmbit: 

– Puiul de om a ales bine ! 

Eroul a confirmat: 

– Să i se împlinească dorinţa. 

Ceasornicarul a strigat la Scufiţa de pe bolta cerească: 
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– A venit puiul de om după veşmintele imunitare. 

Scufiţa veghetoare a îmbrăţişat puiul de om. Din îmbrăţişarea Scufiţei 

veghetoare a evoluat sistemul imunitar al fiului. Mama Scufiţei veghetoare ce nu 

învăţase la şcoala experienţei a dăruit fiului un caiet cu pagini albe spunându-i: 

– Fiule, în acest caiet să scrii sfaturi pentru viitorii urmaşi. 

Fiul a scris: „Mamă îmi eşti dragă aşa cum eşti, niciodată nu te voi înlovui 

cu o prinţesă oarbă”. 

Toţi ne naştem dintr-un caiet cu pagini albe şi în acest caiet scriem fiecare 

un sfat pentru urmaşi. Cei ce scriu cu viclenie şi răutate se transformă în ţărână ca 

şi cum n-ar fi existat. 

 

39. Tabloul Înţelepciunii 
 

 
A fost o dată un împărat vestit în războaie. După un mare război în care 

murise mulţi dintre oştenii lui s-a întors la palat. Palatul devenise o ruină căci toţi 

slujitorii fugiseră din palat. Slujitorii fugiţi au construit o cetate cu ziduri înalte şi 

groase. Împăratul vestit în războaie s-a mirat: „De ce au construit slujitorii 

cetatea, nu cumva vor să-mi ocupe tronul ?!” Împăratul a intrat în propriul palat 
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să cerceteze ce s-a întâmplat în lipsa lui. Împăratul a fost întâmpinat de unica sa 

fiică a cărei mamă murise la naştere. 

– Prinţesă, a întrebat împăratul, ce s-a întâmplat în lipsa mea şi unde sunt 

slujitorii pe care i-am lăcat să te îngrijească ? 

Prinţesa i-a răspuns: 

– Tată, eu sunt de vină. Ziua sunt cum m-ai lăsat dar noaptea mă transform 

într-o dihanie urâtă încât toţi slujitorii fug de mine. 

Împăratul nu a crezut povestea prinţesei, a poruncit slujitorilor să se 

pregătească de înnoptat în palatul ruinat. Soarele a apus. Împăratul a cinat şi s-a 

culcat pe divan. La miezul nopţii s-a iscat din văzduh un mare uragan. 

Zidurile palatului se cutremurau, oglinzile plesneau. Împăratul s-a trezit 

speriat şi a privit în jur, toţi ostaşii erau ascunşi după divan şi în faţa lui era i 

dihanie îngrozitoare. Împăratul a înlemnit căci dihania vorbea: 

– Împărate nu mă privi înfricoşat căci sunt fiica ta. 

În zorii zilei când prinţesa şi-a recăpătat adevărata înfăţişarea, împăratul i-a 

spus: 

– Fiică, eu în palatul acesta nu mai pot locui! 

Prinţesa a plâns: 

– Tată, nu mă părăsi. 

Împăratul neînduplecat şi-a strigat aleşii ascunşi după divan şi le-a zis: 

– Plecăm să cerem adăpost la vecini. 

Ajunşi la cetatea cea mare au căutat poarta. Slujitorii fugiţi din palatul 

imperial uitaseră să facă poartă. 

Împăratul a strigat către slujitorii ce priveau de pe ziduri în jos: 

– De ce n-aţi făcut poartă ? 

Slujitorii i-au răspuns: 

– Împărate, de groază, noi am uitat să construim ieşirea. 

Împăratul le-a zis: 

– Nebunilor, v-aţi zidit de vii ! 
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Apoi le-a zis oştenilor: 

– Haideţi în codrul vecinilor să culegem fragi şi mure. 

Oştenii s-au împotrivit: 

– Împărate dacă întâlnim lupul ? 

Împăratul le-a răspuns: 

– Scufiţelor rugaţi-vă să nu fie lup biped. 

Oştenii s-au ruşinat şi l-au însoţit pe împărat. La o margine de codru au dat 

de o apă stătătoare. Lângă apă scheuna un căţeluş: 

– Împărate dacă mă treci apa te voi duce la înţelept. 

Împăratul a zis: 

– Aşa căţeluş năzdrăvan numaidecât aparţine unui înţelept mintos. 

Împăratul a poruncit oştenilor să construiască un pod. Cum au sfârşit de 

construit podul de piatră pe tărâmul celălalt a apărut gura unui peşteri. La gura 

peşterii stătea un înţelept. 

Înţeleptul l-a întrebat pe împărat: 

– De ce mă cauţi împărate ? 

Împăratul i-a zis: 

– Înţeleptule caut un sfat părintesc. 

Înţeleptul l-a încurajat: 

– Spune-mi tot împărate. 

Atunci împăratul a povestit înţeleptului ce s-a întâmplat cu prinţesa. 

Înţeleptul a zis: 

– Împărate te-o fi ajuns blestemul celor ucişi în războaie. 

Împăratul l-a întrebat: 

– Nu se poate face nimic ? 

Înţeleptul i-a răspuns: 

– Întâi trebuie să văd prinţesa, apoi îţi voi da răspuns. 

Împăratul, oştenii şi înţeleptul s-au întors către celălalt ţărm şi la apus au 

intrat în palatul ruinat. 
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Prinţesa le-a ieşit în întâmpinare surâzând: 

– Bine te-ai întors , tată ! 

Înţeleptul i-a zis împăratului: 

– Frumoasă fiică ai împărate ! 

Împăratul n-a zis nimic dar în sine a zis: „Ai să vezi tu la miezul nopţii 

cum arătă !”. 

Împăratul, oştenii şi slujitorii au cinat, apoi au intrat în camera cu divanul. 

Împăratul i-a zis înţeleptului: 

– Odihneşte-te înţeleptule pe divan. 

  Înţeleptul a gândit: „Dacă împăratul mi-a cedat divanul înseamnă că este 

cu adevărat înfricoşat. Trebuie să fiu atent şi să nu adorm”. 

  Împăratul şi oştenii s-au ascuns după divan bucuroşi că arătarea nu-i va 

privi direct în ochi. La miezul nopţii a pornit uraganul, zidurile se cutremurau şi 

oglinzile plesneau. 

  Înţeleptul înlemnise pe divan cu ochii la arătare. Din oglinzile plesnite 

ieşeau duhuri în formă de lipitori ce urâţeau chipul prinţesei. 

  În zori de zi când lipitorile au intrat în oglinzi, oglinzile s-au reîntregit. 

Înţeleptul a zis împăratului: 

– Împărate, lipitorile o sluţesc pe prinţesă. 

Împăratul a întrebat: 

– Care lipitori, înţeleptule ? 

Înţeleptul i-a răspuns: 

– Cele pitite după oglinzi. Oglinzile sunt porţile mormintelor din care ies 

duhurile celor ce au murit în războaie. 

Împăratul a hotărât: 

– Voi arunca porţile mormintelor afară din palat. 

Înţeleptul l-a sfătuit: 

– Nu-ţi este îngăduit ! Tu trebuie să le oferi odihna în repaus căci pentru 

tine au murit. 
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Împăratul l-a întrebat: 

– Ce este de făcut ? 

Înţeleptul a răspuns: 

– Caută pictori vestiţi care să picteze un tablou numit: „Chipul morţii în 

repaus”. Morţii când vor vedea frumuseţea chipului în repaus se vor linişti. 

Împăratul a trimis mesageri în lume să caute pictori vestiţi. 

Mesagerii au călătorit pe ţărmurile mării Mediteraneene şi au vestit 

oamenilor din oraşe şi sate: 

– Pictorii vestiţi sunt aşteptaţi de împăratul roşu. 

Între timp, împăratul cu ajutorul ostaticilor a reuşit să spargă zidul 

răsăritean şi a făcut poartă. Cei dinăuntru cetăţii i-au mulţumit . 

Mulţi pictori s-au adunat în cetatea cea mare. 

Pictorii, seara erau culcaţi pe divanul din palatul imperial iar dimineaţa li 

se poruncea să picteze chipul morţii în repaus. 

Înţeleptul împreună cu împăratul cercetau tablourile. Toate tablourile 

înfăţişau lipitori cu ochi rugători. Înţeleptul a privit tablourile şi a spus: 

– Aceste tablouri nu reprezintă „Chipul morţii în repaus”. 

Atunci unul dintre pictori a urmărit-o pe fiica împăratului. În timpul zilei 

era interzis să vadă cineva chipul prinţesei. Pictorul a reuşit să vadă chipul 

prinţesei în timp ce aceasta se odihnea la amiază într-un fotoliu de răchită aflat în 

grădina palatului. Pictorul s-a îndrăgostit de chipul prinţesei pentru totdeauna. La 

miezul nopţii pictorul s-a culcat pe divan cu tabloul fiicei împăratului pe piept. 

Lipitorile când au spart oglinzile şi au văzut chipul pictat al fetei s-au 

transformat în ţărână. Prinţesa şi pictorul s-au pietrificat. Împăratul când a auzit 

că fata lui s-a transformat în statuie a vrut să-l pedepsească pe înţelept. Noaptea 

înainte de ziua execuţiei, împăratul a visat chipul fetei din tablou că-i vorbea: 

– Tată, să nu tai capul înţeleptului căci înţeleptul te va odihni. 

Împăratul l-a iertat pe înţelept, zicându-i: 

– Tu va trebui să mă odihneşti ! 
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Înţeleptul l-a sfătuit: 

– Ca să te odihneşti trebuie să faci lucruri înţelepte în timpul vieţii. Cel 

înţelept nu poartă războaie, construieşte şi organizează împărăţia.  

*** 

  Împăratul a poruncit să se zidească oraşe, a făcut şcoli şi a educat 

poporul. 

Pictorii au zugrăvit personaje din popor. 

Vechiul palat imperial devenise un mare muzeu. Muzeografii au deschis o 

expoziţie cu chipurile oamenilor din popor şi au poftit oamenii să-şi privească 

chipurile. Oamenii se mirau privindu-şi chipurile zugrăvite. Împăratul l-a întrebat 

pe înţelept: 

– Aceştia de ce nu se pietrifică ? 

Înţeleptul i-a răspuns: 

– Oamenii obişnuiţi se miră de onoarea de a fi pictaţi, de aceea nu se 

pietrifică. 

Împăratul când a simţit că va muri a chemat un pictor celebru. Împăratul s-

a culcat pe divan şi i-a poruncit înţeleptului să stea pe tron. 

Împăratul i-a zis pictorului: 

– Pictează chipul înţelepciunii. 

Între timp împăratul culcat pe divan arăta cu mâna dreaptă către înţelept. 

Înţeleptul se ruga cu ochii închişi şi cu mâna stângă arăta către împăratul culcat. 

Pictorul i-a zugrăvit pe amândoi, numai că împăratul s-a pietrificat cu ochii 

deschişi iar înţeleptul a trăit mulţi ani. Oamenii l-au întrebat pe înţelept: 

– Înţeleptule, tu de ce nu te-ai pietrificat ? 

Înţeleptul le-a răspuns: 

– M-am rugat să nu fiu pietrificat! 

Înainte de a muri, înţeleptul, le-a transmis copiilor să-l înmormânteze la 

rădăcina unui arbore. După mai mulţi ani copiii au cercetat mormântul şi nu au 

mai găsit trupul în schimb arborele luase forma unui trup omenesc. Copii au zidit 
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o casă a înţelepciunii, au aşezat trupul pietrificat al împăratului în stânga şi 

arborele ce luase forma înţeleptului în dreapta. Casa înţelepciunii în partea 

centrală a fost îmbrăcată cu tabloul înţelepciunii zugrăvit de pictor înainte de 

moartea împăratului. 

 

 

40. Mioriţa şi mucenicii 
 

  Regele Decebal 

dorea ca trupul său să fie înmormântat în vatra strămoşească. Corpul regelui a 

fost înmormântat în sanctuarul de la Sarmisegetusa. La înmormântare preotul a 

chemat spiritul Zmeului Morţii. Capul regelui a fost purtat la Roma şi aşezat în 

cripta funerară a fraţilor gemelari. Un preot roman în timp ce sacrifica iezi albi 

pentru liniştirea spiritelor celor morţi a văzut trei lupi albi. Noaptea visează că 

unul dintre lupii albi îi cere să poarte capul regelui Decebal în ţară pentru a se 

linişti Zmeul Morţii Răzbunător. 

  Apariţia înfricoşătoare a zmeului Morţii în chip de dragon îl înspăimântă 

pe preot. Preotul merge la împăratul Traian şi-i povesteşte despre apariţiile din 

vis. Împăratul interesat de o romanizare pacifică a Daciei îi permite preotului să 
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poarte capul regelui Decebal în ţară. Capul regelui a fost aşezat într-un 

monument funerar într-un schit izolat din zona Făgăraş. Apariţia lupului alb în 

ţară a permis romanizarea rapidă a populaţiei autohtone. Sfântul apostol Andrei 

când a vizitat Dacia-romană a fost întâmpinat de un lup alb. Sfântul Apostol 

Andrei l-a întrebat: 

–  Cine eşti şi ce doreşti de la mine ? 

Lupul alb i-a răspuns: 

– Părinte doresc să mă odihneşti. 

Apostolul s-a mirat: 

– Ce te împiedică să te odihneşti ? 

Lupul alb s-a plâns: 

– Teama că nimeni nu va stăpâni dragonul morţii. 

Apostolul Andrei l-a mai întrebat: 

– Care este cheia cel stăpâneşte pe Dragon ? 

Lupul i-a răspuns: 

– Crucea cavalerului alb în formă de X. 

Apostolul i-a promis odihnă. 

Sfântul apostol Andrei a cerut să fie sacrificat pe o cruce în formă de X 

devenind apostolul românilor. 

Sfântul Apostol când şi-a ctitorit prima mănăstire a permis la dreapta sa 

numai capul Sfântului Ioan Botezătorul. 

Cu timpul schitul ce adăpostea capul regelui Decebal a ajuns o ruină iar 

monumentul distrus de furtuni naturale. Mihai Viteazul şi-a petrecut anii 

adolescenţei în zona Făgăraşului. 

Într-una din zile a observat craniul şi l-a luat în mâini. Noaptea l-a visat pe 

Sfântul Andrei ce-i poruncea să poarte craniul într-o mănăstire. 

Mihai  a luat craniul şi l-a încredinţat unei mănăstiri. Călugării l-au încuiat 

într-o firidă. Slujbele de pomenire şi odihnă le-au făcut în numele mucenicului 
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Andrei. Mai târziu Mihai a pribegit la turci şi a visat pe regele Decebal ce-i 

poruncea: 

– Trebuie să ramifici cele trei ţări române. Tânărul a devenit trist şi a 

slăbit. Una dintre cadâne l-a auzit suspinând în somn „Decebal…”. 

Cadâna i-a zis paşei că tânărul Mihai s-a îmbolnăvit de dorul fratelui 

Decebal. Paşa l-a trimis în ţară ca slujitor al băniei de la Craiova. Muncitor şi 

perseverent urcă treptele ierarhice ajungând ban al Craiovei. Falşii amici îl 

invidiază şi îl pârăsc la Istambul că tânărul Ban nu este fidel otoman. Călăul ce 

este pus să-i taie capul zăreşte un lup alb ce-i porunceşte: 

– Cine-i va tăia capul, va muri ! 

Călăul fuge îngrozit. Falşii amici dispar în mod misterios, iar tânărul Ban 

este eliberat. 

Mai târziu ajuns Domnitor în Ţara Românească organizează o coaliţie 

antiotomană. 

Din mişcare fac parte şi haiducii lui Baba Novac. Baba Novac a fost un 

urmaş a cavalerilor sciţi cărora le-a fost încredinţată fiica lui Burebista. 

Visul de unificare a celor trei ţari se împlineşte în câţiva ani, dar rămâne în 

faza de prunc înfăşat în scorbura arborelui terestru al cărui cap martirizat se 

cunună cu mănăstirea. Păstorul împlineşte destinul mioritic, baciul ungurean şi cu 

baciul otoman îl cunună cu o mândră crăiasă ce-l adoarme. Visul Păstorului 

devine un fluid misterios ce s-a transmis urmaşilor. 

Despre Ştefan s-a spus că Baba Dochia l-a înfăşurat ca pe un prunc şi l-a 

scos în scorbura arborelui ca mai târziu să se trezească destinul mioritic. 

Mucenicii legendari au fost ca păstorul, iar cei mulţi sunt ca pruncii ce se 

ascund în arbore. 

 

  



 
 

155 

 

41. Mitul cavalerului alb şi Zmeul Morţii 
 

A fost o dată un preot geto-dac ce slujea la templul celor morţi. 

Preotul se ocupa cu interpretările dorinţelor celor morţi încuiaţi în cartea 

templierilor. 

Cu timpul dorinţele morţilor s-au transformat într-un balaur cu pântece de 

vârcolac şi cap de strigoi. Fantoma balaurului a rătăcit minţile dreptului. 

Preotului într-un acces de nebunie a mers la regele Burebista şi i-a cerut regelui 

fiica. Regele l-a întrebat: 

– Balaurul vrea să se cunune cu prinţesa. Regele când a auzit cererea 

preotului s-a înfuriat grozav şi a poruncit slujitorilor să-l lege şi să-l arunce în 

subteranele templului. Uşa templului a fost încuiată, iar cheia a păstrat-o regele. 

Mai-marele peste preoţi dimpreună cu ceilalţi slujitori ai templului celor morţi s-

au răzvrătit. Regele a poruncit ca toţi răzvrătiţi să fie legaţi şi aruncaţi în 

subteranele templului. Noul preot  ales a fost Deceneu. Cheia templului a fost 

încredinţată celor zece fraţi tăcuţi. Peste noapte Zmeul Morţii a ieşit printr-o 

gaură de aerisire şi s-a dus la fiica regelui. Zmeul Morţii i-a spurcat somnul şi 

prinţesa s-a trezit din somn. A doua zi dimineaţa, regele şi-a văzut fata palidă şi 

supărată. Regele a întrebat-o: 
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– De ce nu eşti calmă şi senină ? 

Fata i-a răspuns: 

– În somn am simţit suflarea Zmeului că s-a atins de mine. 

Regele l-a chemat pe Deceneu şi i-a spus: 

– Suflarea morţilor din tenebre mi-a săgetat prinţesa. 

Deceneu l-a sfătuit să cunune prinţesa cu un prinţ scit dincolo de Dunăre: 

– Zmeul este legat de vatra strămoşească. Dunărea va separa Zmeul Morţii 

de prinţesă. Regele şi-a format o suită din cei mai viteji luptători. Prinţesa a fost 

urcată într-o caleaşcă cu doi cai negri. În zori de zi au pornit la drum. Peste 

noapte au poposit la marginea unui codru. La miezul nopţii fantoma balaurului a 

atacat străjile ce păzeau trăsura unde dormea prinţesa. Străjile au adormit 

înveninate de suflarea balaurului. Balaurului a încercat să fure fata în văluri de 

strigoi ancestrali. Prinţesa devenită somnambulă a ieşit din caleaşcă. Strigoii i-au 

poruncit să se întoarcă la templu. Regele a simţit că fata îi cere ajutor şi s-a trezit 

din somn. 

Regele şi-a trezit suita şi a poruncit ca prinţesa să fie legată. Fata s-a 

zbuciumat toată noaptea, în zori de zi balaurului înaripat s-a întors în templu. 

Prinţesa a fost dezlegată şi a adormit istovită toată ziua.  

Ziua au călătorit iar spre seară s-au dus la Dunăre şi s-au îmbarcat în 

corabia regelui scit ce le ieşise în întâmpinare. Balaurului înaripat s-a ivit la ţărm 

şi a suflat cu putere. Apele s-au tulburat, iar corabia a rezistat la furtună şi au 

acostat pe celălalt mal. Regele după ce şi-a căsătorit fata cu fiul regelui scit s-a 

întors în ţară. Fantoma balaurului bântuia prin ţară şi spurca somnul fetelor. 

Regele a decis că balaurului trebuie prins şi legat. Regele a convocat sfatul 

înţelepţilor. Înţelepţii în frunte cu Deceneu au decis că numai fiul regelui în poate 

lega. Ori pentru a-l lega şi prinde fiul regelui trebuie să devină el însuşi mort. 

Prinţul copil a fost ucis la amiază ca să ia cu el forţa soarelui ce-l va ajuta 

să învingă umbra. Corpul copilului a fost străpuns de două suliţe încrucişate. 

Trupul copilului a fost îngropat la rădăcina unui arbore. Sângele trebuia să 



 
 

157 

primească de la arbore forţa vegetală ce neutraliza puterea zmeului morţii. O 

parte din sângele copilului adunat în urma străpungerilor corpului cu suliţe a fost 

aruncat în subteranele templului. Balaurului când a simţit sângele a ieşit din 

tenebre şi a urmat drumul către arbore, a intrat în pământ să fure restul sângelui 

din corp. Forţa rece a arborelui a neutralizat balaurul. Copilul s-a arătat regelui în 

vis arătându-i balaurul legat de rădăcinile arborelui regal. În urma visului 

Burebista a făcut un steag în formă de şarpe finalizat în cap de lup. Steagul 

controlat de cavalerii regelui avea menirea să sperie duşmanii ce atacau teritoriile 

stăpânite de daco-geţi. Aşa a luat naştere mitul cavalerului alb ce se cunună cu un 

arbore vegetal pentru a tăia limbile morţilor. 

Mai târziu pentru în creştinism când cavalerul este botezat devine forţa 

vegetală rece ce-l castrează pe zmeul Morţii. Corpul eteric are forma spaţială de 

înger aripat încoronat cu lumina ce învinge tenebrele. 

Forţa rece a arborelui vegetal regenerează conştiinţa. 

 

 

42. Icoanele buclucaşe 
 

Un mag bisericesc se ocupa cu 

vrăjitoria. Lupul îmbrăcat în haine 

preoţeşti lega şi separa oamenii după 

poruncile celor morţi. 

Lupul visează într-o noapte că 

va rămâne singur într-o biserică pustie 

dacă cei vii nu vor împlini dorinţele celor morţi. 

Lupul avea un fiu marinar ce tocmai se întorsese dintr-o călătorie în 

Thailanda. 

Lupul bisericesc i-a spus lupului marinar: 
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– Fiule, am visat că voi rămâne într-o biserică pustie dacă nu vor învia 

morţii. 

Lupul marinar i-a zis tatălui: 

– Nu te îngrijora tată, înainte de a mă întoarce am mâncat un şarpe tibetan. 

Priveşte în ochii mei tenebroşi. 

Lupul bisericesc a privit în ochii fiului şi a bătut din palme încântat: 

– Nevastă, vino să-l vezi pe noul profet. 

Nevasta s-a înveselit: 

– În sfârşit, voi deveni mare doamnă ! 

Lupul bisericesc i-a zis şarpelui tibetan: 

– Cum procedăm  întunecatule ? 

Şarpele întunecat a plănuit: 

– Voi îmbarca toate icoanele pe corabia „Olandezul Zburător” şi le voi 

înălţa pe numele Tibet. Oamenii vor crede „îngerilor ce vor veni de pe munte”. 

Lupul bisericesc preocupat: 

– Cum distragem atenţia oamenilor ? 

Viitoarea mare doamnă a surâs răzbunător: 

– La şcoală profesoarele mă băteau zicându-mi: „De ce te îmbraci ca o 

prinţesă ?”.  

Spunem securităţii că profesoarele au furat icoanele ca să îmbrace elevii. 

– Şarpele întunecat a confirmat: 

Bună idee ! Voi zice că profesoarele sunt nişte farmazoane ce au furat 

icoanele ca să-i înveţe îngerii domneşti carte pe elevi. 

Lupul bisericesc: 

– Eu voi mitui nişte amici securişti aşa că nimeni nu va cerceta cazul 

icoanelor dispărute. Securiştii mituiţi au arestat profesoarele. 

– De ce ne arestaţi ? 

Un securist a răspuns: 
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– Disturbarea liniştii publice. Moartea porunceşte, iar conştiinţa trebuie să 

tacă. 

Securiştii l-au sfătuit pe lupul bisericesc: 

– La miezul nopţii Olandezul Zburător trebuie să plece din preotul 

Constanţa. Noaptea vom reţine în arest profesoarele. 

Numai că o parte din icoanele buclucaşe nu vroiau să plece din port şi 

ţineau corabia pe loc. 

Îngerii domneşti au bătut peştii modeşti: 

– Supuneţi-vă poruncilor domneşti. 

Peştii modeşti au suspinat: 

– Eliberaţi profesoarele. 

Dimineaţă cele trei formazoare au fost eliberate. Profesoarele şi-au zis: 

„Probabil am fost arestate că dăm exemplu prost consumând cafea la bas”. 

Olandezul Zburător în largul oceanului a fost surprins de furtună şi s-a 

transformat în epavă. Marinarii au murit. 

Comanda epavei a fost preluată de delfinul Nemus. Delfinul Nemus a 

întrebat îngerii înecaţi: 

– Fraţilor de ce nu ieşiţi la suprafaţă ? 

Îngerii înecaţi i-au răspuns: 

– Aripile noastre sunt false. 

Delfinul Nemus a purtat icoanele pe ţărmul Marii Roşii unde îşi avea casa 

un preot mut. Delfinul a ciocănit la poartă şi preotul cel mut l-a întrebat: 

– Ce veşti îmi aduci ? 

Delfinul i-a răspuns: 

– Veştile sunt pe aripioarele mele. Debarcaţi îngeraşi. 

Preotul cel mut când a văzut icoanele le-a zis: 

– La mine logofeţilor zidurile sunt albe şi le conserv albe. Aveţi prostul 

obicei să vă agăţaţi de zidurile mele ca să aveţi motiv să mă acuzaţi de furt. 

Preotul mut a dus icoanele la preotul domnesc. 



 
 

160 

Preotul domnesc i-a întâmpinat cu drag: 

– Bine v-aţi întors îngeri credincioşi ! 

Îngerii domneşti i-au răspuns: 

– Vom împlini poruncile tale dacă ne spoieşti cu aur şi argint. 

Preotul domnesc a zis: 

– Trebuie mai întâi să lucraţi şi să adunaţi birurile mănăstireşti şi 

bisericeşti. 

Îngeraşii au întrebat: 

– Cum să lucrăm părinte ? 

Părintele domnesc a poruncit: 

– Bateţi oamenii cu poruncile domneşti ce au bătut sfinţii. Oamenii au fost 

bătuţi cu porunci domneşti. Îngerii domneşti şi-au făcut icoane de aur şi argint. 

Peştii modeşti s-au mulţumit cu metalul de spoit vasele de bucătărie şi au 

aflat: 

– Peştii de la cap se strică. 

Sfântul Ioan Botezătorul când a auzit că peştii se strică de la cap a bătut 

slujitorii altarelor cu porunci domneşti, iar pe oamenii obişnuiţi cu poruncile 

sfinţilor. 

Toţi s-au vindecat şi au zis: 

– Când te bate capul civilizator te vindeci numaidecât ! 

 

 

43. Ştefan cel Mare şi îngerul clopotar 
 

Baba Dochia, sora lui Decebal, s-a retras într-o mănăstire din Muntele 

Ceahlău. Dochia a plâns toată viaţa pe fratele său Decebal. Tatăl lui Ştefan- 

Voievod a fost ucis de către fratele mamei Aron Pumnul, ce mai târziu fuge peste 

Prut. Copilul Ştefan însoţit de un oştean se retrage în munţi. În munţi dau de 
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peştera lui Daniel Sihastru. Călugărul pustnic îl încredinţează pe copil 

aşezământului de maici. Maica stareţă îi povesteşte lui Stefan despre Zmeul 

Morţii ce a ucis ultimul vlăstar din sângele cavalerului alb. Stefan cel Mare 

promite maicii că va deveni însuşi un cavaler alb ce-l va distruge pe Zmeul 

Morţii. Ştefan află de la Daniel Sihastru că magul Dragobete este tot una cu 

Zmeul Morţii Răzbunător ce se alimentează din viscerele morţilor nesmeriţi. De 

aceea Ştefan temându-se că sângele lui ar putea fi corupt de magul răzbunător 

după fiecare război construia mănăstiri pentru odihna morţilor. Pentru fiecare 

mănăstire a făcut clopote. La înălţarea clopotului mare avea loc ritualul cununiei 

clopotului mare cu un copil nevinovat botezat de domnitor. Copilului botezat de 

domnitor i se zicea după ritual: 

– Tu eşti clopotul scufiţă ce trebuie să permiţi înălţarea sfintei cruci pe 

mănăstire.  

Copilul primea în dar un clopot scufiţă şi o bucăţică de pâine.  

Sfântul Ghenadie a fost călugăr vrednic ce a petrecut toată viaţa într-o 

peşteră din muntele Ceahlău. Înainte de a muri a transmis fraţilor să-i 

adăpostească capul în mănăstirea Putna.  

Capul Sfântului Ghenadie din Mănăstirea Putna a devenit îngerul clopotar 

de care ascultă toate clopotele-scufiţe. Sfântul Ghenadie a primit de la Christos 

cel mai frumos dar: 

– Adormirea băbuţelor şi trezirea scufiţelor. 

Scufiţele clopote trezesc copii. Copii treziţi merg la Christos şi-l întreabă: 

– Tu eşti tatăl nostru ? 

Christos le răspunde: 

– Eu sunt tatăl copiilor treziţi ! 

Copii se roagă: 

– Tată dăruieşte-ne nouă din botezul tău sfinţit în rugăciunea tuturor 

mucenicilor creştini. 
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Christos dăruieşte tuturor copiilor din botezul sfinţit în rugăciunea 

mucenicilor creştini. Copii rămaşi merg la Sfântul Ghenadie şi-l întreabă pe 

Sfântul Ghenadie: 

– Sfinte Ghenadie, unde sunt băbuţele ? 

Sfântul Ghenadie le indică icoanele maicii domnului vegheate în 

rugăciune. Copii privesc pruncuţele şi-şi zic: 

– Băbuţele sunt mici şi noi suntem mari. 

Băbuţele sunt pruncuţe de lapte. Copii ruşinaţi dimpreună cu cei treziţi 

înalţă sfânta cruce la mănăstirea celor şapte coline, mănăstirea Cetăţuia, Iaşi. 

La rândul lor, băbuţele când merg în picioruşe, merg la Christos şi-l 

întreabă: 

– Tu eşti tatăl nostru ? 

Christos le răspunde: 

– Că creşteţi mari băbuţele ! 

Mama lui Ştefan a devenit totuna cu Baba Dochia, preoteasa tăcută ce 

împlineşte îngerului clopotar.  

 

 

44. Mărăcinele şi străinul cu ochii neasemuiţi 
 

Mărăcinele nu-şi amintea că odinioară fusese un arbore voios şi politicos.  

– Ce s-a întâmplat cu mine ? s-a întrebat când o copilă l-a privit cu 

încântare. 

Copila i-a răspuns: 

– Eşti politicos ! 

Mă îmbrăţişezi şi nu mă răneşti. 

Atunci mărăcinele i-a spus: 

– Poftim, te poţi odihni în casa mea, dar să nu-mi atingi rănile. 
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Spinii i-au deschis calea şi fata a poposit pe un covoraş verde. A privit 

stânga, a privit în dreapta: „Toate ramurile verzi s-au retras către rădăcină”.  

A privit în sus şi a văzut cicatricile: „Probabil că cicatricile sunt istoria sa”. 

Ziua a apus, copila a adormit. La miezul nopţii a simţit gustul lacrimilor 

amărui pe fruntea sa înfierbântată. 

A doua zi dimineaţa, a întrebat mărăcinele: 

– De ce ai plâns astă-noapte ? 

Mărăcinele i-a răspuns: 

– Îţi voi spune mai târziu, când ai să pricepi.  

– Pot să fac puţină ordine şi curăţenie în casa ta ? l-a întrebat copila. 

Mărăcinele a zis: 

– Poţi să faci ordine dar să nu ieşi din casă. 

Mai spre seară, copila s-a gândit: „Voi ieşi puţin să prind o rază de soare ca 

să luminez casa”. 

Soarele i-a dăruit o rază şi i-a şoptit: „Raza mea este vindecătoare”. 

Buna copilă şi-a zis: „atunci vor vindeca aceste răni”. 

Noaptea s-a coborât de la munte şi a strigat-o:  

„Vino copilă, eu sunt înţelepciunea ce va eterniza pacea”.  

Mărăcinele a suspinat:  

„Oare nu eşti tu nebuna ce m-a osândit ?”. 

Copila a strigat: 

– Ascultă, mi-a zis:  

„Copila ce va eterniza pacea”.  

Mărăcinele s-a revoltat: 

– Ce fel de pace este aceea care-i ucide pe cei vii pentru a imortaliza 

sacrificiul ca pace perpetuă ?! 

Copila a zis: „Trebuie să mă duc căci numai eu îţi pot salva inima”. 
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*** 

 

În astfel de împrejurări a ajuns copila în palatul morţilor eterni. Aici, în 

palatul morţilor eterni, o aştepta un împărat şi un şir de domniţe neisprăvite. 

Împăratul i-a poruncit: 

– Iată domniţele mele sunt neisprăvite şi din această cauză nu se pot 

cununa cu magii. 

– Aşa-i, aşa-i, măria ta ! au zis magii: 

– Nu ne cununăm cu prinţesele dacă nu sunt lustruite.  

– Eu ce trebuie să fac ? a întrebat copila. 

Împăratul i-a spus: 

– Lustruieşte domniţele până când toate alăturate vor străluci ca 

diamantele unui curcubeu. 

Mult s-a chinuit biata fată cu lustruitul podoabelor împărăteşti. Apoi ce 

chin să le potrivească ! 

Biata fată plângea înăbuşit căci în cartea morţilor eterni nu avea voie să 

plângă. 

Împăratul îi spusese: 

– Magii sunt urechile mele, dacă vor auzi plânsetele îţi vor tăia capul. 

Cum plângea înăbuşit a auzit o şoaptă de sus: 

– Am să te ajut eu, dacă promiţi să lustruieşti bine domniţele. 

Copila i-a răspuns printr-un oftat: 

– Ce muncă zadarnică şi fără de folos celor vii. 

Străinul i-a răspuns: 

– Domniţele cu strălucirea lor atrag veninul magic şi-l ard.  

Străinul cu ochii neasemuiţi a potrivit diamantele, a orânduit fiecare 

domniţă în aşa fel încât toate însumate străluceau asemenea unui curcubeu. 

Atunci străinul cu ochii neasemuiţi i-a zis fetei: 
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– Când te va întreba împăratul cu se să te răsplătească, tu să ceri coroana 

de spini. 

Copila căreia între timp îi albise tâmpla dreaptă, l-a strigat pe împărat şi i-a 

zis: 

– Am isprăvit ! 

Împăratul a chemat magii şi le-a poruncit: 

– Aşezaţi-mi această coroană pe cap şi îngenuncheaţi pentru eternitate. 

Copila a strigat: 

– Împărate, ai uitat să mă răsplăteşti ! 

Împăratul a întrebat-o: 

– Bine, bine ! ce voi ? 

– Împărate, a spus copila, tu te vei petrifica pentru eternitate, dă-mi şi mie 

coroana de spini. 

Împăratul a spus: 

– Ca să obţii acea coroană trebuie să-ţi afli vârsta potrivită. 

Copila l-a întrebat pe străinul cu ochii neasemuiţi. 

– Care este vârsta potrivită ? 

Străinul cu ochii neasemuiţi, i-a răspuns: 

– Dăruieşte-mi două vârste la care ai ajuns sluga împăratului. 

Copila a dăruit privirii cosmice neutre două vârste conform anilor în care a 

ajuns sluga împăratului. 

Străinul cu ochii neasemuiţi a zâmbit: 

– Cele două vârste se află ascunse în cartea vieţii. Pleacă în lumea celor 

vii. Coroana de spini nu poate fi de folos morţilor, celor vii le va fi utilă. Copila a 

părăsit casa morţilor eterni. Cum a trecut poarta timpului a văzut o mulţime de 

copii. Mama şi-a zis: „Eu ştiam că unul singur mă aşteaptă” şi l-a căutata în 

mulţime. 

– Mamă, i-a zis acesta, i-am găsit în drum plângând că şi-au pierdut 

mama. 
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Eu ca să-i împac le-am promis: „Mama a plecat slugă la împărat şi se va 

întoarce cu daruri multe”. 

– Ce ne-ai adus mamă ? au strigat copii. 

Biata mamă s-a scărpinat în cap şi a simţit coroana de spini: 

– V-am adus spinii mărăcinelui. 

Copii au plâns: 

– De spini suntem sătuli, căci am crescut singuri fără nici o mângâiere. 

Cel ce o aşteptase a spus: 

– Spinii aceştia sunt rari, căci astfel n-ar fi slugărit mama  atâţia ani în casa 

împăratului etern. 

– Dă-mi unul mamă ! 

Mama i-a dat un spin şi i-a zis: 

– Spinul acesta m-a învăţat să te preţuiesc. 

Spinul cum a simţit atingerea mâinii fiului s-a transformat într-o floare 

gingaşă. Floarea gingaşă i-a şoptit fiului: 

– Eu sunt credinţa vie ce te va proteja de cei vicleni. 

Copii nemângâiaţi au cerut şi ei spini veghetori. Aşa a ajuns mărăcinele 

arbore veghetor. 
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45. Liza şi părul fermecat 
 

A fost o dată o fetiţă drăgălaşă ce se numea Liza, liza locuia cu mulţi fraţi 

şi surori într-o casă vecină cu hotarul ce separă împărăţia zmeilor de ţara 

oamenilor. Hotarul ce separă cele două împărăţii era din sârmă ghimpoasă şi ţepi 

otrăvitori. Tatăl îşi sfătuia copii în fiecare dimineaţă: 

– Copii să nu treceţi dincolo de gardul din sârmă ghimpoasă în împărăţia 

zmeilor. Zmeii sunt răi şi magul ce-i stăpâneşte este viclean. 

Copii îi răspundeau: 

– Nu, tată, vom fi cuminţi şi o vom ajuta pe mama la muncă. 

Tatăl liniştit îşi săruta cu drag copii apoi pleca la muncă. 

Tatăl copiilor era zidar vrednic şi milostiv, construia case pentru copii 

orfani. În urma lui copii mititei se jucau în curtea casei cu pisica şi căţelul. 

– Copii mai mari se îngrijeau de păsări, purcei şi viţei. Mama şi sora mai 

mare curăţau casa şi pregăteau prânzul. Liza avea opt ani, datoria ei era să adune 

iarbă grasă pentru purcei. Liza s-a îndepărtat de casă în căutarea troscotului  ce le 

place purceilor. Cum mai înainte culesese toată iarba din vecinătatea casei a mers 

şi mai departe. Aşa s-a apropiat Liza de gardul ghimpos, fetiţa a privit şi văzut o 

gaură în gard. Fetiţa s-a uitat prin gaura din gard şi a văzut un păr de o mare 
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frumuseţe, perele erau galbene şi zemoase. Liza a gândit: „Mă voi furişa prin 

gaura fără ţepi şi voi culege pere pentru mama şi fraţii mei. Zmeii, spun 

povestitorii, ziua dorm, şi noaptea se cartă”. Liza s-a strecurat prin gaură având 

grijă să nu-şi agaţe rochiţa. Fiind fetiţă educată i-a zis părului: 

– Domnule păr, îmi dăruieşti câteva pere ? 

Părul a privit-o cu drag şi i-a zis: 

– Toate ţi le-aşi dărui numai că perele sunt numărate de căpcăunul ce-l 

slujeşte pe mag. 

Caţără-te şi vezi dacă sub ramurile din dreapta este o pară de care nu ştie 

căpcăunul. 

Atunci fetiţa s-a căţărat în păr şi a găsit o pară aurie ascunsă de privirile 

căpcăunului. Când să coboare din arbore s-a simţit trasă de picioare. Părul i-a zis 

căpcăunului: 

– Ascultă, eu i-am permis fetiţei să culeagă o pară. Elibereaz-o să plece 

acasă. 

Căpcăunul i-a răspuns: 

– Întâi să o vadă stăpânul şi să o judece. 

Căpcăunul a prins fetiţa şi a obligato să meargă cu el la împăratul zmeilor. 

Palatul zmeilor avea ziduri de argint, ferestre de aur şi cornişe din pietre 

preţioase. Căpcăunul a dus fata la scaunului împărătesc. În scaunul împărătesc 

şedea un mag cu înfăţişare de şarpe. Magul când a văzut fetiţa i-a zis: 

– Liză, fetiţă pofticioasă, acum vei fi sluga mea ! 

Liza i-a răspuns: 

– Urâciosule, părul mi-a zis că a fost furat din pădurea arborilor tăcuţi. Nu 

pot fi sluga unul hoţ şi mincinos. Şarpele de supărare din verde s-a făcut roşu:  

– Obraznico, nu-ţi permit să-mi vorbeşti aşa ! probabil nu-mi cunoşti 

puterile magice. Te voi adormi şi te voi sufoca în somn. 

Liza se temea să nu fie biruită de vraja somnului aşa încât i-a răspuns 

magului: 
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– Te voi sluji trei zile şi tei nopţi, după aceea îmi vei permite să mă întorc 

acasă. Magul a zâmbit răutăcios şi i-a zis: 

– Dacă timp de trei zile şi trei nopţi nu vei adormi, eşti liberă să te întorci 

acasă, între timp să-mi faci curăţenie în palat, iar seara să-mi pregăteşti baia cu 

flori plăcut mirositoare.  

Liza a făcut curăţenie în palat apoi a ieşit să caute flori mirositoare în 

grădină. În grădină nu existau flori, exista numai o baltă stătută ce mirosea urât. 

La o margine de baltă căpcăunul prindea broaşte. Liza l-a întrebat pe căpcăun: 

– Ce faci cu aceste broaşte ? 

Căpcăunul i-a răspuns: 

– Stăpânului îi plac grozav broaştele şi le mănâncă vii pentru aşi întări 

puterile magice. 

Liza când a auzit că magului îi plac broaştele a gândit: „fără îndoială că 

mătasea broaştei este floarea ce-i place magului”. 

Liza a cules o găletuşă cu mătasea broaştei şi a răsturnat-o în baia pregătită 

pentru mag apoi a umplut cada cu apă stătută din baltă. Seara magul a chemat-o 

pe Liza în sala tronului şi a întrebat-o: 

– Mi-ai pregătit baia cu flori plăcut mirositoare ? 

Liza i-a răspuns: 

– Bineînţeles, cu flori care îţi sunt pe plac. 

Atunci magul l-a strigat pe căpcăun: 

– Du-mă la baie ! 

– Magului i-a plăcut apa stătută şi mătasea broaştei, dar în loc să 

mulţumească i-a zis Lizei: 

– Eşti leneşă, mâine să culegi două găletuşe cu mătasea broaştei. 

Liza i-a răspuns: 

– Magule voi face cum ai zis. 

Magul i-a zis: 

– Poţi merge la culcare. 
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Liza temându-se de viclenia magului l-a rugat: 

– Îngăduie-mi să veghez alături de tronul împărătesc. 

Magul a râs cu răutate şi i-a răspuns: 

– Îţi îngădui ! 

Magul s-a aşezat pe tron. 

Magul a aţipit, iar căpcăunul la picioarele tronului sforăia straşnic. 

La miezul nopţii magul l-a trezit pe căpcăun şi  i-a poruncit: 

– Bate cu ciocanul de aur în oglinda de argint să se trezească zmeii. 

Căpcăunul a luat ciocanul de aur dintr-o nişă şi a bătut de trei ori într-o 

oglindă mare de argint ce semăna cu o uşă secretă. Uşa secretă s-a deschis şi în 

sala tronului au intrat nişte arătări gri. Fantomele s-au aşezat la masa din sala 

tronului, pe masă erau cărţi de joc. Arătările gri au început să se certe.  

Zmeul din zori le spunea celorlalţi: 

– Fără îndoială eu sunt mai mare în rang decât voi, de aceea se cuvine să 

încep jocul. 

Zmeul de la amiază l-a contrazis: 

– Arşiţa soarelui mă face mai puternic decât tine, eu se cuvine să încep 

jocul. 

Zmeul înserării striga: 

– Seara mă întăreşte ! de aceea eu sunt mai tare decât voi ! 

Zmeul de la miezul nopţii a strigat: 

– Ascultaţi, noaptea mă ajută să birui veghetorii, de aceea se cuvine să 

iniţiez jocul împotriva muritorilor. 

Magul de pe tron le-a zis linguşitor: 

– Voi toţi sunteţi prinţi nemuritori de aceea se cuvine să vă împăcaţi. 

Zmeul din zori a spus: 

– Bine, bine, dar dacă vreunul din prinţii mărunţi aşezaţi la masa noastră 

este muritor. Zmeul de la miezul nopţii a întărit: 
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– Aşa-i, dacă există vreun muritor  printre noi nu vom putea birui 

veghetorii ? 

Atunci magul s-a adresat căpcăunului: 

– Scoate pumnalul de diamant din nişa secretă. 

Căpcăunul a luat pumnalul de diamant şi a înţepat zmeii în ceafă pe rând.  

Toţi zmeii erau atenţi la ceafa vecinilor să vadă dacă sângerează, în caz dcă 

sângerează era considerat muritor. Nici unul n-a sângerat, aşa că zmeii s-au 

liniştit şi împăcat. 

Căpcăunul i-a zis magului. 

– Să o încerc şi pe Liza ? 

Magul a râs şi s-a adresat zmeilor: 

– Iată, fetiţa aceasta este muritoare şi va sângera. 

Apoi i-a zis căpcăunului: 

– Înţeap-o numai puţin în umărul stâng căci de sluga dreptate am nevoie 

pentru muncă. 

Căpcăunul s-a apropiat de Liza care chicotea de oboseală şi cu o mişcare 

fulgerătoare a înţepat-o în umărul stâng. 

Liza a ţipat de durere şi a strigat: 

– Căpcăun nebun, ce te-a apucat ? 

Zmeii au aplaudat şi au zis: 

– Fetiţa este muritoare, sângele de pe pumnal o dovedeşte. 

Căpcăunul a lins pumnalul însângerat şi a gândit: „Sângele nevestei 

muritoare este plăcut la gust, fără îndoială că oasele şi carnea ei sunt mult mai 

bune decât broaştele stăpânului”. Cum însă plănuia să o mănânce singur pe Liza 

la sfârşitul celor trei zile şi trei nopţi n-a destăinuit nimic zemilor. 

Zmeii i-au zis magului: 

– Închide fata în pivniţă căci ne strică jocul. Căpcăunul a închis fata în 

pivniţa de piatră a palatului.  

Liza s-a mângâiat: „Bine măcar că nu sunt  şobolani să mă muşte”. 
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Liza nu a mai putut adormi de durerea din umărul stâng. Dimineaţa 

căpcăunul a deschis uşa pivniţei şi i-a zis: 

– Stăpânul a poruncit să ieşi şi să munceşti. 

Liza a muncit la fel ca şi o zi dinainte, numai că a cules două găletuşe de 

mătasea broaştei din balta stătută şi urât mirositoare. Seara magul în loc să-i 

mulţumească i-a zis: 

– Leneşo, mâine să culegi trei găletuşe de mătasea broaştei. 

Liza i-a răspuns: 

– Aşa am să fac, magule ! 

Liza în timp ce căpcăunul făcea baie magului s-a furişat în grădină şi i-a zis 

părului: 

– Dragă părule, sunt tare ostenită şi frântă, fără îndoială n-am să birui 

somnul de la miezul nopţii. 

Părul i-a răspuns: 

– Liza dragă i-a para ce am pitit-o sub ramura stângă, mănâncă şi te vei 

învrednici să birui somnul. 

În timp de Liza mânca para, arborele i-a zis: 

– Liza, în zorii celei de-a patra zi să de furişezi din palat şi să te caţeri în 

ramurile mele. Zâna Furtună va veni să ne elibereze. 

Liza a răspuns: 

– Aşa am să fac ! Magul este mincinos, dacă totuşi mă va elibera 

căpcăunul mă va mânca. 

Liza s-a întors în palat şi s-a aşezat la picioarele tronului. Când magul s-a 

întors de la baie i-a zis: 

– Magule îngăduie-mi să mă retrag în cămăruţa slugii ca să nu deranjez 

nemuritorii. 

Magul i-a răspuns ironic: 

– Acum îţi cunoşti lungul nasului, te poţi retrage ca să nu deranjezi 

nemuritorii. 
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Căpcăunului nu i-a plăcut retragerea Lizei, a răbdat gândindu-se: „În fond 

mai sunt o zi şi două nopţi, apoi o voi mânca”. 

Liza s-a retras în cămăruţă şi a cercetat zăbrelele ferestrei ce dădeau către 

grădina cu părul fermecat. Bineînţeles că fetiţa nu a mai dormit de frică că nu 

vină căpcăunul să o mănânce. Din sala palatului se auzeau râsete şi zgomote. 

Râsetele şi zgomotele au încetat în zori. Liza –sa strecurat în sala palatului şi a 

văzut că magul şi căpcăunul dormeau profund. Liza a observat ciocanul de aur în 

nişă şi plănuit să-i ia la plecare: „Fără ciocan uşa tainică nu se va mai deschide şi 

veghetorii nu vor mai fi supăraţi de jocul zmeilor”. Liza s-a întors în cămăruţă şi 

a adormit puţin cu grijă că se trezească înaintea căpcăunului. Dimineaţa 

căpcăunul a bătut la uşă şi i-a zis: 

– Stăpânul a zis să munceşti bine astăzi. Mâine dimineaţă te va elibera şi 

eu te voi însoţi până la spărtura din gard. 

Liza şi-a zis în sine: „Ticălosule de abia aştepţi să mă mănânci”. 

Fetiţa a curăţat palatul, mai spre seară a cules patru găletuşe de argint cu 

mătasea broaştei. Magul când a observat că Liza a cules o găletuşă în plus i-a zis: 

– Mâine dimineaţă te voi elibera. 

Magul i-a făcut semne cu ochiul căpcăunului „Mă bazez pe tine că o vei 

mânca înainte de trecere hotarului”. 

Căpcăunul satisfăcut i-a zis Lizei: 

– Mergi şi te odihneşte, mâine dimineaţă trebuie să fii fragedă. 

Liza s-a retras în cămăruţă, de la miezul nopţii până în zori a ascultat 

zgomotele şi râsetele din sale palatului. 

Când s-a făcut linişte Liza s-a strecurat în sala palatului, căpcăunul şi 

magul  dormeau. Liza a luat ciocanul de aur ce trezea zmeii, apoi a mers în 

grădină. Zâna Furtună şi părul o aşteptau. Zâna Furtună i-a spus: 

– Liza, să te ţii bine de ramurile arborelui, voi smulge arborele tot cu 

rădăcini. 
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Cum s-a căţărat Liza în arbore s-a pornit furtuna. Din cauza vântului 

puternic zidurile palatului sau dărâmat. Căpcăunul de frică a intrat în balta 

stătută. Broaştele răzbunătoarea l-au ademenit pe căpcăun într-un smârc unde s-a 

înecat în timp ce broaştele răzbunătoare îi ieşeau prin gură. 

Zâna Furtună a distrus hotarul din ţepi otrăvitori şi a smuls arborele tot cu 

rădăcini apoi l-a purtat pe aripile vântului în grădina părinţilor Lizei. Furtuna a 

încetat şi soarele s-a ivit pe cer. Soarele călătorind pe cer a văzut că broaştele s-au 

înmulţit peste măsură, atunci şi-a trimis suliţele solare ce au uscat balta. De 

uscăciune broaştele, s-au uscat şi au rămas pietre. Pe locul unde fusese balta a 

rămas un morman de pietre şi forma de lut a capului de căpcăun cu ochii 

îngroziţi. De la căldura puternică a soarelui zidurile palatului din argint cu 

ferestrele de aur s-au topit. Aurul, argintul şi pietrele preţioase s-au transformat 

într-un fluviu ce s-a scurs în crăpăturile subterane ale pământului unde a întâlnit 

magna unui vulcan. Aşa au ajuns zmeii nemuritori în vatra de foc a vulcanului. 

Când a apus soarele a venit un îngheţ straşnic ce a înţepenit pe vecie magnia de 

foc a vulcanului  

 

*** 

 

Între timp tatăl Lizei se întorsese acasă şi a aflat despre dispariţia fetiţei. 

Tatăl a hotărât.: 

– Vom aştepta o săptămână apoi voi aduna oamenii că o căutăm în ţinutul 

zmeilor. 

În dimineaţa celei de-a patra zi părul şi Liza au poposit în grădină. Liza a 

dăruit ciocanul de aur Zânei Furtună. 

Zâna a mângâiat pletele Lize cu aripile vântului liniştitor apoi s-a înălţat pe 

aripile vântului şi a plecat. 

Liza a istorisit familiei întâmplările din ţinutul zmeilor. Familia a plantat 

părul în mijlocul grădinii. Părul printre ceilalţi arbori avea poziţie privilegiată, 



 
 

175 

toţi arborii îşi plecau crengile către el să asculte  povestea Lizei pofticioase. Toţi 

arborii îl imitau pe păr şi şopteau Lizei: 

– Liza, caută sub ramuri şi vezi că am o fructă specială pentru tine. 

Liza nu se lăsa rugată a doua oară, căuta şi găsea fructele pe care fraţii şi 

surorile nu le zăreau. Liza a rămas în memoria povestitorilor o fetiţă pofticioasă 

ce a înşelat magul şi zmeii. 

Oamenii au privit picturile cu forme monstruoase din ţinutului zmeilor şi 

au concluzionat: 

– Ce ţinut blestemat ! 

Oamenii au înconjurat ţinutul zmeilor cu un zi de piatră aducă din munţi. 

Pe zidul de piatră au scris: „Aici au locuit cândva zmeii nemuritori blestemaţi să 

împietrească pe vecie”: 

 

 

46. Piticul şi bradul 
 

 

Piticul era mezinul unei familii înstărite. Când au sosit sărbătorile de iarnă 

părinţii au aşezat pătuţul piticului sub bradul de Crăciun. Aceasta era tradiţia 

familiei în seara de Crăciun, cel mai mic dintre copii, dormea sub brad pentru a 

primi în vis un dar. În zori bradul i-a şoptit: 

– Piticule, dacă îi vei transmite lui Moş Crăciun rugăciunea brazilor îţi voi 

pune taina arborilor roditori. 

Piticul a întrebat: 

– Care este rugăciunea brazilor ? 

Bradul ia răspuns: 

– Dorim să ne lăsaţi în pădure ca să rămânem vii, după sărbători ne 

aruncaţi la gunoi. 
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Piticul a aflat în somn de milă pentru soarta brazilor. Piticul a întrebat: 

– Cum vom sărbători fără brazi ? 

Bradul i-a răspuns: 

– Vor fi brazi artificială. 

A doua zi mama ce auzise oftatul piticului în somn l-a întrebat: 

– Piticule ce ai aflat în vis  ? 

Copilul i-a povestit visul mamei. Mama i-a zis tatălui: 

– Bradul are dreptate. Mare păcat e să aruncăm la gunoi un arbore viu ! 

Tatăl i-a spuns piticului: 

– Piticule transmite bradului la noapte că mâine dimineaţă îl voi înapoia 

pădurii. Tatăl a anunţat oamenii din împrejurimi despre rugăciunea brazilor. 

Oamenii au aprobat: 

– Brazii au dreptate, vom pregăti săniile şi mâine dimineaţă vom înapoia 

brazii pădurii. Noaptea bradul i-a şoptit copilului: 

– Piticule să-i spui tatălui tău să meargă mai departe de pădurea brazilor în 

ţinutul soarelui-răsare şi să caute pădurea arborilor tăcuţi. 

A doua zi mama a luat podoabele din pom şi le-a aşezat într-un brad 

artificial. Tatăl a luat bradul adevărat şi l-a aşezat pe sanie. Locuitorii din 

împrejurimi l-au urmat cu săniile şi brazii lor. 

Copii în urma săniilor urau brazilor: 

– Să fiţi sănătoşi şi voioşi ! 

Brazii se legănau voioşi şi răspundeau: 

– Şi voi copii, să creşteţi mari şi voioşi ! 

În pădure, oamenii, au replantat brazii în pământ. Brazii şi-au recunoscut 

ţărâna mamă şi s-au prins. 

– Oameni buni, a spus tatăl Lizei, eu voi pleca departe pe jos în ţara 

soarelui-răsare ca să găsesc seminţele arborilor roditori. 

Oamenii au zis: 

– Sperăm că te întorci sănătos împreună cu darul de Moş Crăciun. 
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A mers tatăl vreme de două săptămâni, trecuse de mult de ţara brazilor şi a 

făcut popas în ţara câmpiilor. În ţara câmpiilor a întrebat locuitorii: 

– Oameni buni, ştie vreo unul unde este pădurea arborilor roditori ? 

Locuitorii i-au răspuns: 

– Numai cel mai bătrân dintre noi cunoaşte toate istoriile. 

Tatăl a mers la cel mai bătrân locuitor şi l-a întrebat: 

– Moşule, cunoşti unde se află pădurea arborilor tăcuţi ? 

Cel mai bătrân i-a răspuns: 

– Tata mi-a povestit că pădurea arborilor tăcuţi are ziduri de neîntrecut şi 

se află î vecinătatea orizonului ce desparte carul de pământ. 

Bătrânul a arătat cu braţul către orizontul îndepărtat p pădure. 

După trei săptămâni de mers, tatăl, a zărit o pădure. Marginile pădurii erau 

zidite de arbori şi liane pietrificate prin acre nu te puteai strecura. A înconjurat 

omul zidurile în speranţa că va găsi o poartă, ostenit s-a aşezat în vecinătatea 

pădurii. 

Paznicul pădurii era un vultur uriaş ce veghea pădurea din cel mai înalt 

arbore. Vulturul a zărit omul şi la anunţat pe împărat: 

– Împărate, la marginea pădurii se află un om ce caută poarta. 

Împăratul a poruncit: 

– Mergi şi întreabă-l ce doreşte ! 

Vulturul a venit lângă om. Omul când l-a văzut uriaş s-a speriat. Vulturul  

i-a zis cu blândeţe: 

– Nu te teme omule, m-a trimis împăratul pădurii să te întreb ce cauţi ? 

Omul a spus: 

– Caut seminţele arborilor fructiferi promise de brad piticului. 

Vulturul s-a întors la împărat şi i-a spus: 

– Omul caută seminţele arborilor fructiferi promise în vis piticului. 

Împăratul a făcut  semn lianelor să îngăduie trecerea omului în palat. 

Vulturul s-a întors la om şi i-a zis: 
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– Împăratul te pofteşte în palat. 

Împăratul i-a ieşit în întâmpinare şi a spus: 

– Fii oaspetele meu ! 

 

*** 

 

  Seara la cină când numai licuricii luminau poiana împăratul i-a povestit 

omului despre arborii fructiferi. Seminţele arborilor s-au ascuns în pădurea 

arborilor tăcuţi când oamenii învrăjbitori au tăiat arborii fructiferi: 

– Un arbore fructifer îngrijit întocmai ca un fiu. Fiul crescut cu dragoste 

rodeşte.  

A doua zi dimineaţă împăratul i-a arătat livada cu arbori fructiferi. 

Omul a gustat din roade şi s-a bucurat: 

– Toate roadele sunt bune  şi plăcute la gust. 

Împăratul i-a spus: 

– Dacă îţi sunt pe plac îţi voi da din seminţele lor ca să le cultivi. 

Omul l-a rugat: 

– Împărate, dăruieşte seminţe tuturor oamenilor ce aşteaptă întoarcerea 

arborilor fructiferi. 

După trei zile împăratul a legat săculeţe cu seminţe de aripile vulturului. 

Împăratul din pădurea arborilor tăcuţi a zi somnului la plecare: 

– Omule, aminteşte-ţi cu plăcere despre mine. Omul l-a îmbrăţişat pe 

împărat şi s-a urcat pe aripile vulturului. 

Vulturul s-a înălţat şi l-a purtat prin ţara câmpiilor. Locuitorii erau 

cultivatori de cereale ce s-au bucurat că oamenii din ţara colinelor şi-au regăsit 

darul. Cel mai bătrân i-a făcut semn cu mâinile. 

Ajunşi în ţara brazilor, tatăl, i-a zis vulturului: 

– Coboară ca să mângâi obrajii. 

Brazii s-au înveselit: 
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– Omule, noi, îţi vom dărui aer curat. 

Vulturul i-a spus omului: 

– Acum mă simt mai puternic, într-o clipă te voi purta în ţara colinelor. 

Oamenii colinelor când au zărit vulturul uriaş au ieşit din case şi au strigat: 

– Bine va-ţi întors ! 

Vulturul a coborât şi omul a împărţit săculeţii cu seminţe locuitorilor. 

Când i-au mai rămas doi pumni de seminţe vulturul a bătut în poarta casei. 

Soţia împreună cu fii şi fiicele au îmbrăţişat omul. 

Vulturul a întrebat: 

– Care este piticul ? 

– Piticul crescuse între timp precum bradul şi s-a ruşinat: 

– Acum  nu mai sunt pitic ! 

Vulturul a surâs: 

– Împăratul a vorbit cu tine în vis când erai pitic, astăzi eşti voinicul ce 

împlineşte visul. 

Voinicul a îmbrăţişat vulturul. 

Vulturul s-a înălţat şi s-a întors în pădurea arborilor tăcuţi. Mult s-a  

bucurat oamenii de pe acele meleaguri de seminţele dăruite de împăratul din 

pădurea arborilor tăcuţi. Anii au trecut şi mlădiţele arborilor fructiferi îngrijite cu 

dragoste au rodit. Oamenii au mâncat roadele  şi au promis arborilor fructiferi că 

niciodată nu vor mai asculta de palniri zmeieşti. 
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47. Măgăruşul şi  legenda înverzită 
 

 

Aflând omuleţul înainte de a se naşte că toate au un început şi sfârşit pe 

pământ s-a rugat Atotcreatorului să-l lumineze: 

– De ce  Doamne toate trebuie să aibă început şi sfârşit ? 

Creatorul însufleţitor l-a luminat: 

– Începutul este purcea de lapte ce gângureşte. 

Omuleţul s-a bucurat: 

– Deci la sânul mamei mă voi simţi purceluş de lapte ! 

Omuleţul s-a îngrijorat: 

– Doamne, vei mângâia purceluşul ? 

Creatorul la mângâiat: 

– De aceea ţi-am dat trup ca să fie mângâiat. 

Omuleţul a răsuflat uşurat: 

– O cântăreaţă străină îmi şoptea că numai cele fără trup sunt binecuvântate 

de tine. 

Creatorul i-a surâs: 

– Voi tăia limbile cântărilor înveninate ce-ţi şoptesc că nu le binecuvântez pe 

cele vii. 

Omuleţul s-a născut şi a respirat: 

– Unde eşti Doamne ? 

Creatorul i-a răspuns: 

– Iată sunt cuvântul ce înalţă măgăruşul peste valurile oceanului planetar. 

Omuleţul a plâns: 

– Doamne dă măgăruşului un sân matern de care să se agaţe. 

Creatorul i-a dat măgăruşului un sân matern de care s-a agăţat. 
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Măgăruşul cum s-a reagăţat de sânul matern a gândit la urmaşi: „Trebuie să 

las lapte în purceluşă pentru copiii mei”. Mama îl mângâia: „Îngeraşul meu” dar 

măgăruşul din cauza necesităţilor fiziologice se simţea purceluş. 

Măgăruşul a aflat că din poveşti că există căpcăuni ce mănâncă purceluşi. 

Omuleţul l-a chemat pe „Doamne, Doamne” şi s-a plâns:  

–  Doamne dă-mi făgăduinţa strămoşilor  să mă apare de căpcăuni. 

Creatorul l-a mustrat: 

– Naivule, strămoşii te vor încuia într-un cavou bântuit de umbre veninoase. 

Umbrele vor râde de tine şi te vor biciui zicându-ţi: „Măgăruşule noi suntem 

umbre nemuritoare de prinţi şi prinţese”. 

Fiule îţi făgăduiesc istoria smerită ce o vei afla în roadele arborilor tăcuţi. 

Omuleţul a mâncat roade şi le-a făgăduit arborilor: 

– Vă făgăduiesc pâinea mea căci după trupul meu va veni Cuvântul 

Domnului ce va linişti apele Oceanului Planetar. 

– Legenda a venit să cerceteze omul crescut în arbore şi l-a întrebat: 

De ce m-ai abandonat Eroule ? 

Măgăruşul numit Erou i-a răspuns: 

– Nu te-am abandonat ! Ştiam că te voi regăsi în arborii smeriţi ce plâng 

jertfa eroilor tăcuţi. 

Legenda l-a rugat: 

– Îngădui-mi să plâng la inima purceluşii ce va întâlni cuvântul ce va linişti 

apele Oceanului Planetar. 

Omul a îngăduit legenda la sânul purceluşii. Soarele de pe cer a trimis o rază 

jucăuşă pe fruntea lui. 

Omul a întrebat: 

– Rază jucăuşă de ce te joci cu mine ? Eu aştept Cuvântul ce îmi va mângâia 

purceluşa. 

Raza jucăuşă a surâs: 
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– Credulule, Creatorul mi-a poruncit să le cresc şi să le mângâi pe toate la 

lumina zilei. Iată toate purceluşele ţărână: continente, peninsule, insule le 

înverzesc şi le rodesc. Surâde căci mâine vei mânca roade. 

– Rază jucăuşă, a cerut omul visător, ca să zâmbesc spune-i soarelui să 

dăruiască o rază şi pentru legenda ce suspină în arbore. 

Raza jucăuşă a promis: 

– Iată voi chema un nor de ploaie să adape legenda ce suspină în arbore. 

După ploaie soarele şi-a coborât razele iar legenda a înverzit. Omul a deschis 

gura şi a tras aer curat în amândoi plămânii şi a eliminat oftaturile la rădăcina 

arborelui iertător ce le-a primit pentru a le transforma în oxigen. Omul a înălţat 

ambii ochi la soarele de pe cer şi i-a zâmbit recunoscător: „Mâine, poimâine voi 

deveni şi eu legendă înverzită ce va transforma oftaturile urmaşilor în oxigen”. 
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