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DINCOLO DE ORIZONT

Lucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian Bâgiu

Odinioarã, într-un tãrâm de cumpãnã, putea fi vãzut,
apropiindu-se cãlare, de-a lungul potecii care se pierdea în
desiºurile Codrului Fermecat, un viteaz ca în poveste, strãin de
acele meleaguri, ar fi spus un necunoscãtor al Lumii Poveºtilor.
Însã noi vom spune, de îndatã ce cãlãreþul strãin se va fi
apropiat îndeajuns, cã nu era nimeni altul decât Mugurel,
galopând grãbit în spinarea poneiului negru cu o stea în frunte,
cãci întâmplãri neprevãzute ameninþau graniþele îndepãrtate
ale Comitatului de Câmpie.

Strãjerii înaripaþi aflaserã privind în zare semne neliniºtitoare
ce anunþau o tainicã primejdie fãrã seamãn. Pe calea care separa
Comitatul de Þinutul Apelor nu mai sosise vreo solie din vremuri
pierdute în negura uitãrii. Iar Râul fãrã Nume nu se putea ºti
dacã îºi mai afla curs cãtre Marea cea Mare. Orice încercare de
a trimite pe firul sãu câte o plutã în iscodire rãmãsese fãrã sorþi
de izbândã. Una câte una întrebãrile se îndepãrtau plutind înspre
necunoscut, fãrã a se primi nici un rãspuns...

- Conte Urechilã, cer permisiunea sã purced în zbor pânã
dincolo de orizont, zise bravul cãpitan al Gãrzii Comitatului,
Vulturul Pleºuv, fâlfâind maiestuos din aripile sale uriaºe.

Contele Urechilã fremãtã îndelung din boticul sãu catifelat,
îºi ciuli urechile, doar-doar va fi aflând un sunet în liniºtea
nefireascã din depãrtãri; ba chiar þopãi zile ºi nopþi pânã unde
îºi amintea cã se întinde Comitatul, dar nimic din toate acestea
nu îi fu de ajutor. Orizontul parcã încremenise în tãcere ºi
depãrtare ºi rãmânea mut la frãmântãrile iepuraºului ºi mereu
de neatins. Fiecare apus aducea cu sine ºi mai multã povarã în
sufletele vieþuitoarelor din Comitat, care urmãreau cu respiraþia
întretãiatã cum dispare dincolo de zare lumina plãpând-
purpurie. Noapte de noapte somnul le era curmat de gânduri
temãtoare: „Va mai rãsãri ºi mâine Lumina dinspre Þinutul
Muntos, ori Marea cea Mare o va înghiþi în depãrtare?”. În cele
din urmã iepuraºul nu avu încotro ºi îl trimise în recunoaºtere
pe Vulturul Pleºuv.

- Cãpitane, nimeni din Lumea Poveºtilor nu a rãzbãtut
dincolo de orizont. Zvonuri vechi ºi, poate, înþelepte, spun cã
aºa ceva nici nu este cu putinþã. Dar dacã asta îþi este dorinþa
ºi astfel þi-e dorul... Sã-þi fie zborul lin ºi zarea aproape, mai
adãugã iepuraºul, care era un mare cititor al cãrþilor din
vremurile de odinioarã, pe când Lumea Poveºtilor se spune a fi
fãcut parte dintr-o altã lume...

Cu toþii îºi purtarã sufletul în bãtaia aripilor Vulturului Pleºuv,
tot mai departe ºi mai departe, pânã ce temerarul înaripat
dispãru, aureolat de lumina plãpând-purpurie, dincolo de
orizont. În zadar îl aºteptarã însã a se mai întoarce de acolo.
Dus a fost ºi luã cu sine ºi sufletele tuturora, rãmase captive
dincolo de zarea îndepãrtatã.

În curând viteazul Mugurel plecã în galop cãtre Þinutul
Muntos. Lumea Poveºtilor pornea într-o nouã aventurã. Dar
pentru asta era nevoie sã fie anume înºtiinþate câteva dintre

vieþuitoarele ei, care mai cãlãtoriserã, cândva, cãtre necunoscut.

- Eu spun asa: sã tlimitem în iscodile pisicusele sãlbatice si
bufnisele spelioase. Ele vol pulcede noaptea si se vol opli din
cãlãtolie în zolii zilei, ial astfel nimeni nu le va da de ulmã de-a
lungul Lâului fãlã Nume, pânã hãt depalte, dincolo de olizont.
Odatã ce vol afla ce se întâmplã în afala tãlâmului povestilol, se
vor întoalce pe negândite si ne vol înstiinsa si pe noi. La ulma
ulmei, au fost cei mai tainici si cei mai tãcusi osteni în aventula
de la Tlecãtoale. Cled cã sunt iscoadele pelfecte. Plopun ca
pisicusele sãlbatice si bufnisele spelioase sã fie numite iscoade
de tainã ale Lumii Povestilol dincolo de olizont.

În poiana piticilor din Codrul Fermecat glasul nostim al
ursuleþului Moº Martin era ascultat cu mare atenþie de întreaga
adunare. Cu toþii erau aºezaþi în jurul pajului Prinþesei Sânziana
la un sfat care nu suferea amânare. Se aflau acolo piticii din
poveste, cu bãrbi albe ºi scufii roºii, care nu mai pridideau sã
aþâþe vâlvãtaia unui foc straºnic ce ardea în mijlocul adunãrii
înãlþându-ºi flacãra cãtre noaptea înstelatã a bolþii cereºti. Mai
la margine, abãtuþi ºi îngânduraþi, cu aripile lor frumoase acum
pleoºtite ºi neputincioase, puteau fi zãriþi vulturii pleºuvi, care
se temeau amarnic de ceea ce i s-o fi întâmplat temerarului lor
cãpitan, dispãrut dincolo de zãrile îndepãrtate. Contele Urechilã
cu întreaga sa suitã de iepuraºi ai Comitatului de Câmpie se
grãbise de asemenea sã participe la sfatul de tainã. Veniserã
pânã ºi locuitorii Stejarului Poznaº, Veveriþa, Sobolul, ºoriceii
neastâmpãraþi, dupã ce cu greu renunþaserã la pregãtirile pentru
un ceai dansant prin cotloanele ascunse ale arborelui. Pânã ºi
broasca þestoasã se scoborâse din Þinutul Muntos ºi îºi iþea
capul somnoros de sub carapace. Ce mai, întreaga suflare a
Lumii Poveºtilor încerca sã afle cam ce anume ar trebui sã facã
pentru a strãbate dincolo de zãrile necunoscute ale tãrâmului
de poveste.

De prin desiºuri, pisicuþele sãlbatice ºi bufniþele sperioase
rãspunserã pe diferite glasuri propunerii ursuleþului, astfel încât
nimeni nu putu sã înþeleagã dacã erau încântate sau dimpotrivã
de îndeletnicirea ce li se orânduia. Însã niciuna nu îºi arãtã
fãptura printre cei de faþã, aºa cã fiecare în parte încerca a se
convinge cã deja o armatã de pisicuþe ºi de bufniþe va fi ºi
purces acolo unde cu toþii se codeau sã plece. Dar nimeni nu
se osteni sã verifice dacã într-adevãr fãpturile din hãþiº îºi vor
fi luat în serios rolul. Mai pe scurt, cu toþii trãiau o mare
nelãmurire ºi deznãdejde ºi nu se puteau nicicum hotãrî pe
cine sã mai trimitã pe urmele Vulturului Pleºuv. Parcã niciunii
nu ar fi dorit sã pãrãseascã Lumea Poveºtilor. Þi se fãcea ºi
milã sã îi vezi posomorâþi ºi cuprinºi de o tristeþe neþãrmuritã,
cãreia nici mãcar nu puteau sã îi dea glas, de teamã sã nu se
descurajeze întrutotul.

Deodatã se auzirã nechezat vesel ºi tropote grãbite în
desiºurile Codrului Fermecat. Deîndatã piticuþii rãspunserã cu
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sunete prelungi de cornuri ºi urale de bun venit, iar toate scufiile
furã aruncate cu voioºie înspre bolta înstelatã, de unde câteva
poposirã direct în mijlocul focului, dând mare bãtaie de cap
tuturora: cine sã îºi fi pierdut preþioasele scufii? se întrebau
neliniºtiþi piticuþii, uitându-se cu pãrere de rãu la flacãrã
poznaºã ce le fãcea încântatã diferite semne, parcã invitându-
i sã mai încerce odatã nesãbuitul salut adresat noilor sosiþi.
Pãi cum, cine sã îºi fi pierdut scufia? se arãtau nedumeriþi
piticuþii. Eu nu, eu iar nu, pânã cãzurã de acord cã nimeni nu îºi
pierduse cãciuliþa, asta ar fi fost o mare ruºine, doar cã nu ºtiu
cum se face cã scufiile nu ieºeau la numãrãtoare ºi câþiva
rãmaserã cu capetele descoperite. Dar asta numai aºa, o vreme,
spuneau ei, pânã îºi vor aduce de acasã preþioasa scufie, pe
care nu se ºtie cum, iatã, o uitaserã, se scuzau câþiva piticuþi cu
feþele cam pleoºtite, scãrpinându-se stingheriþi în creºtetul
capului, parcã temãtori sã nu cumva sã îºi fi rãtãcit cu totul
podoaba roºie, pe acasã, desigur, nu aici, mai adãugau
uitându-se, aºa, într-o doarã, cam încruntaþi cãtre flacãrã ce
ardea cu multã, multã voioºie... Ce mai, se crease o asemenea
harababurã cã uitaserã cu toþii de nechezat ºi de tropote, pânã
când Moº Martin se trezi cu Licurici poposindu-i pe botic ºi
licurind zor nevoie pentru a fi bãgat în seamã.

- Hap.... hap... hap-ciu! izbucni ursuleþul, dupã care strigã
pe cât putu de tare din adâncul fiinþei sale deodatã
preschimbate de fericire: - Sânziana! Sânziana! Ai venit! apoi
adãugã deîndatã, luând o figurã serioasã, cum se cuvenea din
partea unui paj al unei prinþese: - Stimasi iepulasi, piticusi,
vultuli, pisicuse, bufnise, vevelisã, solicei si dlagã bloascã
sestoasã, totul va fi bine: Plinsesa Sânziana a sosit pentlu a ne
ajuta si de data aceasta sã salvãm Lumea Povestilol.

ªi, fãcând o plecãciune, se repezi, fãrã a mai pierde vremea
cu prea multe cuvinte, direct cãtre Ducele Cãluþ, care tocmai se
apropia ca o patã de culoarea laptelui dinspre noaptea Codrului
Fermecat. Din prea mult entuziasm ursuleþul îºi pierduse însã
ochelarii, poate chiar când strãnutase, aºa cã acum trecu în
vitezã alãturi de poneiul prinþesei, stârnind hohotele întregii
adunãri ºi zâmbetul plin de dragoste al fetiþei. Ce sã-i faci, aºa
era el, un ursuleþ tare zãpãcit, dar un slujitor de mare nãdejde.

În curând se adunarã în jurul focului, în care piticuþii,
îndeosebi cei fãrã scufii, aruncarã zor nevoie cât mai multe
lemne uscate, poate prea multe, ar fi spus piticuþii care aveau
capul acoperit, mângâindu-ºi cu satisfacþie barba... Voia bunã
domnea pretutindeni, parcã pânã ºi vulturii se arãtau mai puþin
pleºuvi, bãtând agitaþi din aripi, iar, dinspre desiºurile din
marginea poienii, se auzirã câteva mieunaturi, ceea ce însemna,
se gândirã cei din jurul focului, cã nu chiar toate pisicuþele
sãlbatice vor fi plecat cãtre orizont... Împãrþindu-ºi unii altora
ceºti cu vin sau cu ceai, dupã preferinþe, una dintre ele, desigur,
având multã, multã miere, aºteptau cu toþii sã vadã ce anume
le va  spune Prinþesa Sânziana. Fetiþa, de atunci, de odinioarã,
de la povestea cu Trecãtoarea, li se arãta în fiecare noapte – ºi
doar noaptea, aºa, la vremea când copiii dorm liniºtiþi în
pãtucurile lor – pentru a petrece împreunã în Lumea Poveºtilor.

Prinþesa Sânziana însã habar nu avea ce anume sã le spunã.
De fapt, nici nu ºtia cã ei aºteptau o povaþã la grea cumpãnã
din partea ei. Aºa se face cã, o vreme, rãmaserã cu toþii privind
unii la alþii în tãcere, pânã când situaþia devenise tare
caraghioasã. Nimeni nu observã cum Spiriduº apãru o clipitã
deasupra poienii, agitându-ºi aripioarele sale strãvezii ºi râzând
pe înfundate de nedumerirea lor. Mare noroc avurã atunci cu

un nou nechezat ce se auzi departe în noapte, urmat
îndeaproape de galopul unor copite grãbite zor nevoie. Cu toþii
sãrirã de pe locurile lor ºi strigarã într-un glas:

- E Mugurel, viteazul din poveste, cãlare pe Poneiul Negru
cu o stea albã în frunte!

Parcã cea mai fericitã dintre toþi fu, totuºi, Sânziana...
Voinicul, nu mai mare decât un bãieþel din lumea cea de

toate zilele, ridicã poneiul în douã picioare, trãgând straºnic de
cãpãstru, ºi strigã înspre întreaga adunare:

- Vrãjitorul Alb ne îndeamnã sã purcedem fãrã zãbavã într-o
nouã cãlãtorie. Vom urma firul Râului fãrã Nume pânã dincolo
de zare, pe urmele Vulturului Pleºuv, despre care nu se mai ºtie
nimic, ºi e mirare. Piticii vor alcãtui degrabã o corabie mãiastrã.
Ne aºteaptã Marea cea Mare.

Sânzianei începu sã îi batã inima ceva mai repede, dacã
stãm bine sã ne gândim, ea bãtea chiar tare-tare. O corabie?
Marea cea Mare? Dincolo de zare? Licurici se zbãtea de zor, în
uralele vieþuitoarelor, strãbãtând agitat distanþa dintre voinic
ºi prinþesã, pânã se cuibãri între cârlionþii fetiþei. El unul era
gata de cãlãtorie.

Înainte, înainte, tot mai departe ºi mai departe, pe Râul fãrã
Nume, eroii din poveste pãrãseau, la bordul Corãbiei Mãiastre,
Lumea atât de dragã lor a Poveºtilor. Strãbãturã Codrul
Fermecat, prin desiºuri ºi poiene ce pãreau nesfârºite, încât
uneori aveau impresia cã, de fapt, se întorc mereu de unde au
plecat. Niciodatã nu li se pãruse mai fermecat Codrul, care
parcã le fãcea mereu pozne ºi nu dorea sã le dea drumul dincolo
de frunziºul sãu fremãtãtor. Nu de puþine ori vitejii noºtri
credeau  cã aud cum Codrul Fermecat râde pe înfundate de ei,
iar ursuleþul Moº Martin, care nu putea fi urnit de la provã (el îi
spune „plovã”, sau, mai simplu, „în fasã”) se jurã cã o salcie îi
zâmbise pur ºi simplu la un cot al râului, dupã care îºi ascunsese
zâmbetul în spatele unei ploi înmiresmate. Era o Salcie
Plângãtoare, dar chiar plânsul ei pãrea o nãzdrãvãnie ca sã îi
necãjeascã. Încet, încet, dar sigur, dupã zile ºi nopþi plutitoare,
Corabia Mãiastrã lãsã în urmã Codrul Fermecat, moment în
care cu toþii puturã jura cã auziserã un îndelung oftat din partea
arborilor, pe când ramurile acestora parcã le fãceau, tot mai în
urmã ºi mai în urmã, semne de bun rãmas. Puþin fâstâciþi ºi
tare emoþionaþi, nu se puturã abþine sã nu se repeadã cu toþii la
pupa (aici ursuleþul nu mai avea probleme ºi nu spunea
niciodatã „în spate”) ºi, cu ochii în lacrimi, sã îºi fluture mâinile
îndelung a bun  rãmas. Nu ºtiu cum se face, dar niciunul nu
cutezã sã spunã „la bunã revedere, Codrule drag!”. Sã se fi
cuibãrit în inimile lor presimþirea cã urmau sã plece într-o
cãlãtorie fãrã putinþã de întoarcere? Mugurel fu primul care
reveni la prova ºi scrutã întinderea ce li se aºternea în faþã.
Erau, cum s-ar zice, imaºurile înflorite ale Comitatului de Câmpie.

Printre malurile nãpãdite de flori înmiresmate ºi arbuºti
pitici, iepuraºul Urechilã, conte al Comitatului, fremãta îndelung
din boticul sãu catifelat ºi îºi tot lungea urechile peste poate,
doar-doar va afla în zare Castelul sãu atât de drag pe care, iatã,
îl pãrãsea încã o datã pentru cine ºtie câtã vreme. Cel mai mult
îi pãrea rãu dupã atâtea cãrþi pe care le lãsase necitite în urma
sa, dar spera ca vremea ºi vremurile sã nu aºtearnã prea mult
praf pe ele, pânã când se va întoarce. Vai, de ar fi ºtiut iepuraºul
cum uitarea se va pogorî asupra Comitatului pânã când doar
praful va rãmâne din amintirea cãrþilor de odinioarã... Cãci îi era
dat sã purceadã într-o cãlãtorie mult, mult mai îndelungatã, în
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þinuturi pe care nici în cãrþi nu le aflase pomenite, necum în
gândurile sale.

Ursuleþul Moº Martin, agitându-se neîncetat între babord
ºi tribord (sau, cum zicea el, stânga ºi dleapta navei), încerca
sã îºi aminteascã pe unde va fi fiind acea rãscruce ºugubeaþã
unde se întâlnise, odinioarã, cu Sânziana, dar parcã acele
întâmplãri se petrecuserã atât de demult, cã nici nu ar fi fost,
de nu s-ar fi povestit despre ele într-o carte... Ce mai, eroii
noºtri lãsau în urmã o lume nespus de dragã lor ºi, pe mãsurã
ce înaintau în necunoscut, se simþeau tot mai pierduþi ºi mai
singuri, fãrã de rost ºi fãrã încurajare. Ce vor face ei în Lumea
cea Mare?

Mugurel, atent la cârma corãbiei, observa cum Râul fãrã
Nume devine tot mai larg ºi malurile tot mai îndepãrtate, pe
mãsurã ce coteau printre meandre tot mai ameninþãtoare ºi
mai puþin înflorite. Acesta va fi fost Þinutul Sãlbatic, despre
care doar în basme se vorbea ºi unde nimeni nu cutezase sã se
aventureze. Decât temerarul Vultur Pleºuv, pierdut în cãutarea
cãtre mare. Se vor pierde ºi ei asemenea bravului cãpitan
înaripat? Ori îl vor regãsi teafãr ºi nevãtãmat, aºteptându-i cu
nerãbdare? Acestea nu se puteau încã ºti, iar jur-împrejurul
corãbiei plutea, la prova, la pupa, la babord ºi la tribord, aceeaºi
întrebare. Cum va fi, oare?

Odatã cu înserarea, vulturii pleºuvi se înãlþarã puþin în zbor
– dar nu prea mult, fãrã cãpitanul lor le era teamã sã mai cutreiere
înãlþimile cerului – ºi revenirã cu o veste îmbucurãtoare: dupã
urmãtorul cot al Râului fãrã Nume se întrezãrea o insuliþã. Cu
ultimile sclipiri ale soarelui printre arborii deja întunecaþi,
piticuþii se strãduirã sã acosteze corabia la marginea insuliþei,
pregãtindu-se pentru prima noapte petrecutã pe meleagurile
Þinutului Sãlbatic. Bufniþele sperioase ºi Pisicuþele sãlbatice
se încurajarã unele pe celelalte ºi plecarã în recunoaºtere. Cum
insula nu era din cale afarã de întinsã, nu le trebui multã vreme
pânã la a da de ºtire cã nu se zãrea nici urmã de vieþuitoare în
preajmã, aºa cã se hotãrârã, cu toþii, sã pãºeascã pe mal, pentru
a pregãti cele necesare înnoptãrii. Adunaþi în jurul unui foc de
tabãrã, eroii din poveste se codeau sã dea glas temerilor ce le
strãbãteau sufletele. Se uitau, cu coada ochiului, la voinicul
Mugurel ºi la Prinþesa Sânziana, doar-doar le vor spune aceºtia
câteva vorbe de încurajare. Fetiþa ºi bãiatul priveau însã cam la
fel unul la altul, cãutând fâstâciþi sã nu arate cã nu prea au
habar la ce urmeazã ei sã se încumete odatã plecaþi în Lumea
cea Mare.

În pãtucul ei de la etajul casei, Sânziana deschide ochii
cãtre o nouã zi. Primul lucru pe care îl vede este peretele gol
deasupra ºemineului, iar fetiþa se întreabã – pentru a câta oarã?
– pe unde o fi hãlãduind vulturul pleºuv. A dispãrut de ceva
vreme, iar bunicul o tot amãgeºte cum cã a plecat în zbor într-
o misiune secretã, dar cã se va întoarce cât de curând. ªi zilele
trec, dar vulturul pleºuv niciunde. În fiecare searã fetiþa adoarme
încercând sã îºi imagineze ce o face vulturul pleºuv ºi pe unde
o fi fiind el acuma, sãrmanul. ªi în fiecare dimineaþã se trezeºte
cu speranþa cã îl va regãsi deasupra ºemineului, veghind-o
statornic. Dezamãgitã, Sânziana se încruntã uºor ºi o zbugheºte
direct la fereastrã. Piticuþii se aflã la locul lor, în faþa casei,
supuºi de nãdejde, aºteptând-o sã coboare pentru a porni
într-o nouã cãlãtorie primprejur. Rotindu-ºi privirea, fetiþa
zãreºte departe, departe, cele douã piscuri de la Trecãtoare.
Zâmbind a aducere aminte, Sânziana se gândeºte cu drag la

ce-i fusese ei dat sã trãiascã odatã, demult, într-o cãlãtorie
teribil de aventuroasã cãtre Trecãtoare. De atunci povesteºte
mai ales bunicului despre Vrãjitorul Alb, despre Luminã ºi
poneiul alb, despre ursuleþul Moº Martin ºi Licurici, ce mai,
despre cum devenise ea, peste noapte, Prinþesã a Lumii
Poveºtilor. Bunicul o ascultã atent de fiecare datã ºi îi pune
câte o întrebare care de obicei o încurcã tare-tare, de genul „ªi
cum fu, draga moºului, cu liliacul înþelept?”, sau „ªi ce ai vãzut
prinþeso când te-ai uitat printr-o uºiþã, în labirint?”. Dupã care
o mângâie pe creºtet, o suie pe cãluþul alb-alb ca laptele ºi
pornesc, ea cãlare, el alãturi pe jos, într-o nouã aventurã prin
codru. Vrând-nevrând ajungeau mai mere pe firul pârâului care
nu are nume, despre care bunicul spune cã undeva, departe,
departe, se varsã în marea cea mare. Aceasta fetiþa nu o prea
înþelege, nu a vãzut niciodatã Marea cea Mare. În ultima vreme
rãmâne tot mai des pe gânduri, privind neîncetat în zare ºi
încercând sã îºi închipuie drumul pârâului în lumea cea mare.
Într-o bunã zi învaþã un nou cuvânt: „Olizont”. ªi din acea zi
totul se schimbã pentru Sânziana.

Cum stãteau ei aºa încurcaþi ºi nedumeriþi pe insuliþa de pe
Râul fãrã Nume, numai ce simþirã cum creºtetul le este
împodobit de câteva picãturi. Nedumeriþi, privirã unul cãtre
celãlalt, dupã care mai puserã câteva lemne pe foc. Noaptea
de-abia începuse ºi pânã la rãsãritul zorilor era cale lungã.
Piticul Gnom îºi aprinse din nou pipa ºi tocmai ce se pregãtea
sã ia cuvântul – toatã lumea era teribil de curioasã ce va fi
având de spus piticul Gnom – când un nou picur îi poposi
direct în pipa aprinsã, zãdãrnicindu-i îndeletnicirea. Râzând pe
înfundate, cu toþii se fãceau cã nu observaserã pocinogul
bietului piticuþ. Însã nimãnui nu îi mai veni sã râdã atunci când
auzirã un oftat ºi deodatã simþirã cã li se miºcã pãmântul sub
picioare. Eroii din poveste încremenirã fãrã sã înþeleagã nimic.
Apoi auzirã zgomotul apei ca ºi cum s-ar fi aflat pe corabie ºi ar
fi cârmit cãtre mal. Mugurel þâºni în spatele poneiului negru-
negru cu o stea în frunte ºi porni în galop cãtre Corabia Mãiastrã.
Cu toþii se repezirã pe urmele sale. Îl aflarã imediat, aºa, cam
cât þi-ar lua sã bei jumãtatea de canã de cafea cu lapte
dimineaþa, cãci insuliþa nu avea cine ºtie ce întindere mare.
Ajunºi la mal, rãmaserã cu gura cãscatã, nevenindu-le sã le
creadã ochilor ceea ce vedeau.

- Poate cã visãm? îndrãzni ursuleþul Moº Martin.
Imediat Licurici i se aºezã pe botic, iar ursuleþul strãnutã

straºnic. Nu, nu pãrea cã viseazã. Ca sã fie totuºi sigur, trase de
coadã o pisicuþã sãlbaticã ºi imediat simþi gheruþele supãrate
ale acesteia poposindu-i pe lãbuþã. Era clar, nu visa. Insuliþa o
pornise la drum, înapoi, cãtre Lumea Poveºtilor, ducând în
spinare pisicuþe, iepuraºi, vulturi, bufniþe, un ursuleþ tare
zãpãcit, ce mai, un echipaj complet. Iar alãturi, urmându-i
cuminte, plutea Corabia Mãiastrã. Toþi piticuþii îºi scoaserã
scufiile ºi se scãrpinau nedumeriþi în creºtetul capului. Dupã
care le puserã la loc ºi îºi mângâiarã îndelung bãrbile. Dupã
care îºi aprinserã pipele ºi pufnirã care mai de care, înãlþând un
nor de fum, iar, dacã ar fi fost zi, ai fi zis cã insuliþa este un
vapor cu aburi. În cele din urmã se hotãrârã sã dea ocol, încã o
datã, insuliþei nãzdrãvane, ºi stabilirã ca punct de întâlnire focul
de tabãrã.

Urmã un iureº plin de neastâmpãr în noapte, cu toþii
chemându-se ºi agitându-se necontenit de prin cotloanele
insuliþei, de multe ori dând nas în nas, cãci nu aveau mare
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lucru de cercetat, pânã când, obosiþi, se regãsirã în jurul focului
din care mai pâlpâiau doar câteva flãcãrui rãzleþe. Nu micã le fu
mirarea sã o audã glãsuind pe Þestoasã. Vorbea foarte rar. Se
pare cã îi aºteptase cuminte, în tot acest timp, fãrã sã se fi
miºcat un singur pas. Încet-încet, alene, de parcã s-ar fi trezit
din somn – pãrea cã doarme mai tot timpul – Þestoasa zise,
iþindu-ºi capul de sub carapace:

- Mda...mda... Am ajuns pe Insula Plutitoare. E bine, e foarte
bine. Îmi aduc aminte. Aºa trebuie sã fie. Acum vom ajunge cu
siguranþã la Marea cea Mare.

- Dar nu se poate, Þestoasã dragã! strigã Sânziana. Noi ne
îndepãrtãm de Marea cea Mare!

Þestoasa o privi atent, se gândi o clipã ce pãru o veºnicie,
dupã care se hotãrî.

- Ai dreptate, Prinþeso. Insula sãrmana nu ºtie. Poate ar fi
bine sã o lãmuriþi.

ªi cu acestea Þestoasa îºi ascunse capul sub carapace ºi
cu nici un chip nu reuºirã sã mai scoatã ceva de la ea. Era o
Þestoasã foarte misterioasã, pãrea tot timpul cã ºtie mai multe
decât ceilalþi ºi cã spune mai puþin decât ºtie. Tare zgârcitã la
vorbã.

- Cum sã o lãmurim? se întrebã iepuraºul Urechilã.
- ªi de unde ºtia Þestoasa cã insuliþa ne va duce la Marea

cea Mare? adãugã poneiul alb, nechezând nedumerit ºi bãtând
din copitã.

- ªi de ce plutim înapoi, cãtre Lumea Poveºtilor? interveni
Mugurel, privind încruntat în noapte.

Se aflau într-o teribilã încurcãturã. Brusc ursuleþul Moº
Martin îºi aminti de aventura de odinioarã, când se trezise el
însuºi pe carapacea umblãtoare a Þestoasei. Cu jumãtate de
gurã, ursuleþul îndrãzni a se adresa prietenilor sãi:

- Poate tlebuie sã spunem câteva volbe anume, pentlu ca
insula sã ne lecunoascã?

Cu toþii îl privirã miraþi. Nu prea înþelegeau de unde îi venise
ursuleþului o asemenea idee nãzdrãvanã. În cele din urmã
Sânziana, încruntându-se uºor a aducere aminte – parcã citise
ea ceva într-o carte – se luminã, îl mângâie pe Moº Martin pe
botic ºi îl întrebã cu dragoste:

- ªi cine ar trebui sã spunã acele vorbe, ursuleþule drag?
Care sunt vorbele, îþi aminteºti?

Ursuleþul era tare încurcat. Îngândurat, se îndreptã spre
carapacea Þestoasei, se cãþãrã cu chiu cu vai – îl ajutã ºi poneiul
alb, împingându-l uºor de la spate – dupã care pãru cã adoarme
adânc. Toþi eroii din poveste se adunarã jur împrejur, spre a-i
veghea somnul, sau, dupã cum sperau ei, aducerea aminte.
Orele treceau, noaptea se adâncea, pânã ce furã cu toþii furaþi
de obosealã, genele li se îngreunarã ºi adormirã visând despre
insule plutitoare, Râul fãrã Nume ºi Marea cea Mare. În zorii
zilei Moº Martin se trezi primul, cãscã îndelung ºi, nici el nu
ºtia de ce, se trezi vorbind de unul singur, dupã cum urmeazã:

- Te salut, fãptulã dlagã. Ivilea ta mã feliceste. De unde vii
tu, jucãlie, insulã plutitoale, oale esti o viesuitoale de la Malea
cea Male?

Insula se opri imediat din mersul ei de neînþeles pe apã.
Acum, fie vorba între noi, nimeni nu avea de unde ºti cã, peste
noapte, Spiriduº se arãtase o clipitã în jurul focului  de tabãrã
ºi, agitându-ºi poznaº aripioarele, îi ºoptise ursuleþului câteva
vorbe anume în ureche, aºa, de aducere aminte...

- Hm, oare cine sã fie, cine sã fie?

Vorbele rãsunarã de pretutindeni ºi de nicãieri. Eroii din
poveste, treziþi devreme dintr-un somn adânc ºi zbuciumat,
priveau nedumeriþi în jur, în zorii dimineþii, ºi nu vedeau printre
copaci decât malurile Râului fãrã Nume, Corabia Mãiastrã ºi pe
ei înºiºi rãsfiraþi în jurul a ceea ce va fi fost un foc de tabãrã.
Primul care îi lãmuri fu ursuleþul Moº Martin cãþãrat pe
carapacea Þestoasei, care mai dormita încã.

- Pssssstttt! le zise el prietenilor, ducându-ºi lãbuþa la botic.
A volbit Insula Plutitoale.

- Hmmmmm, se auzi din nou acelaºi glas misterios. Cine
mã numeºte Insulã Plutitoale?

Acum eroii noºtri nu mai îndrãzneau sã spunã nimic.
Niciunuia nu îi veni sã îºi creadã urechilor ºi mulþi se frecau la
ochi ºi se ciupeau de vârful nasului – sau al boticului – pentru
a vedea dacã nu cumva viseazã încã. O Insulã Plutitoare, treacã
meargã, dar ºi vorbitoare pe deasupra, era prea de tot. Aºa
ceva întâlneai doar în basme.

- Foarte ciudat tãrâmul ãsta sãlbatic, continuã glasul
necunoscut, ºi tuturor le pãru cã le vorbeºte un bãtrân
cumsecade. Le mai veni inima la loc, dar tãceau mâlc.

- Toatã lumea se mirã cã sunt o Insulã Plutitoare. Ce
vieþuitoare fãrã minte. Parcã nu ar mai fi vãzut în viaþa lor aºa
ceva. Era foarte bine la Marea cea Mare.

ªi Insula încheie cu acelaºi oftat pe care eroii îl auziserã cu
o searã înainte. Imediat dupã aceea simþirã câþiva picuri pe
obraji, picuri ce se transformarã în curând în picãturi dese,
deºi pe cer nu era nici un nor de ploaie. Pisicuþele sãlbatice
începurã sã îºi lingã blana ºi pleoscãirã nedumerite din limbile
lor micuþe. Luminat de un gând, iepuraºul Urechilã culese un
picur, îl gustã  cu atenþie, dupã care zise:

- Sunt lacrimi. Insula Plutitoare plânge.
Lacrimile încetarã sã mai cadã din coroana arborilor

împrãºtiaþi pe insulã. Se uitau unii la alþii ºi nu ºtiau ce sã mai
spunã. Ursuleþul Moº Martin se hotãrî atunci sã mai încerce o
datã.

- Te salut, fãptulã dlagã. Ivilea ta mã feliceste. De unde vii
tu, jucãlie, Insulã Plutitoale, oale esti o viesuitoale de la Malea
cea Male?

Tãcere. Apoi, acelaºi glas, parcã puþin bãnuitor:
- Mda, mda, ursuleþule, ai rostit bine cuvintele. Aproape

perfect. Tu trebuie sã fii. Te cãutam de foarte multã vreme. De
când anume, nu mai ºtiu, am tot plutit pânã am uitat de ce
plutesc. Între timp vãd cã am ajuns în acest Þinut Sãlbatic ºi
tare mi-e teamã sã nu mã fi abãtut din cãutarea mea. Nu mai
cunosc foarte bine drumul ºi mi-e teamã cã nu mai ºtiu unde
sã ajung ºi nici de unde am plecat. Mi-e tare dor de casã, de
Marea cea Mare, mai zise Insula Plutitoare, dupã care începu
iar sã lãcrimeze.

Eroilor noºtri li se fãcu atunci tare milã de sãrmanã insulã
ºi se cãutarã care mai de care de batiste ºi batistuþe, pe care nu
ºtiau cum sã i le ofere straniei fãpturi, aºa cã se ºterserã ei de
apa sãratã ce le uda necontenit feþele. Nu se putea ºti dacã nu
cumva printre lacrimile insulei nu se strecuraserã ceva lacrimi
de-ale lor... Sânziana, amintindu-ºi de cum se pierduse ea
odinioarã în Lumea Poveºtilor, fãrã sã mai ºtie drumul cãtre
casã, se hotãrî sã intervinã, ºtergându-ºi propriile lacrimi.

- Nu mai plânge, Insulã Plutitoare! Te înþeleg foarte bine.
Suntem ºi noi pierduþi ºi rãtãciþi în drumul spre Marea cea
Mare. Poate vom merge împreunã acolo de unde nu îþi aminteºti
sã fi plecat, dar unde te poartã dorul neîncetat.
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- Cine sã fie oare, cine sã fie? se auzi glasul molcom al
insulei.

- Sunt eu, Sânziana, Prinþesã a Lumii Poveºtilor, aflatã într-
o cãlãtorie dincolo de orizont, cãtre Marea cea Mare! izbucni
fetiþa cu toatã fiinþa ei.

- Hmmm. Da, aºa este, Sânziana, pe tine te cãutam, acum
parcã îmi amintesc. Dar te aflu numai cu un ursuleþ, ºi trebuia
sã fiþi mai mulþi, mult mai mulþi temerari... Aºa mi s-a spus.

Atunci eroii noºtri izbucnirã toþi deodatã, uºuraþi ºi fericiþi,
de nu se mai înþelegea nimic:

- Suntem ºi noi, suntem ºi noi, Insulã Plutitoare!
- Cine þi-a spus?
- Când þi-a spus?
- L-ai vãzut pe Vulturul Pleºuv, pe bravul nostru cãpitan?
- De când ne cauþi, tare demult ne cauþi?
- Cum este la Marea cea Mare, cum e dincolo de orizont, e

cale lungã ºi e primejdie mare?
Insula începu atunci sã râdã încetiºor, se roti jur împrejur,

de îi ameþi pe toþi prietenii ei, ºi rosti cu multã, multã veselie:
- Dragii mei, ce bine îmi pare sã vã întâlnesc! Foarte

îndelungatã cãutare! La drum, cãci e primejdie mare!
ªi, în uralele nesfârºite ale eroilor din poveste, printre bãtãi

din aripi, scufii aruncate în aer, nechezat ºi mieunat, insula
porni deîndatã într-o nouã cãlãtorie, cãtre Marea cea Mare...
Înainte, ºi noi înainte în poveste, cãci pânã departe mult mai
este!

Pe Râul fãrã Nume se zãrea Insula Plutitoare, ducând cu ea
cãtre necunoscut o armatã de pisicuþe sãlbatice, vulturi pleºuvi,
bufniþe sperioase, piticuþi poznaºi, iepuraºi drãgãlaºi, ce mai,
întreaga Lume a Poveºtilor. Era veselie mare, se cântau cântece
piticeºti, de ai fi zis cã eroii noºtri plecaserã în vacanþã, cãtre
marea cea mare. Numai Mugurel, viteazul din poveste, cãlare
pe poneiul negru-negru cu o stea în frunte, privea încruntat ºi
îngândurat malurile tot mai ameninþãtoare ale Þinutului
Sãlbatic. Nu se putea ºti ce se ascunde dincolo de ele ºi ce
primejdii  neprevãzute se puteau abate oricând asupra straniului
petec de pãmânt de pe firul apei. Degeaba încerca voinicul sã
afle ceva de la Insula Plutitoare. Aceasta pãrea cã nu îºi mai
aminteºte nimic din cãlãtoria ei dinspre marea cea mare. Era
bucuroasã nespus cã îºi aflase prietenii ºi cu asta misiunea ei
ajunsese, cum s-ar zice, la bun sfârºit. Tare uitucã insulã, ºi nu
e de mirare cã se înþelegea de minune cu ursuleþul Moº Martin.
Doar câþiva dintre temerari împãrtãºeau temerile voinicului
Mugurel: piticul Gnom, contele Urechilã ºi ducele Cãluþ, toþi
oºteni de nãdejde odinioarã, în cãlãtoria cãtre Trecãtoare, în
cãutarea Luminii. Reuniþi la sfat de tainã, departe de zarva
celorlalþi, aceºtia îºi spuneau vorbe îngrijorãtoare.

- Ceva nu este în regulã cu Insula Plutitoare, începu Mugurel.
- Nu cred cã ne ascunde ceva, dar are mintea cam

zdruncinatã. Plânge din te miri ce ºi nici nu mai ºtie când, de
unde ºi cum a ajuns pânã aproape de Lumea Poveºtilor,
continuã contele Urechilã, care, fiind mare cititor de cãrþi
felurite, chiar ºi medicale, se grãbi sã adauge: Îi recomand o
curã de bãi naturale la marea.

Piticul Gnom se opri din pufãit, îl privi cam lung pe iepuraºul
Urechilã, ºi adãugã într-o doarã.

- Mda, conte, ai glãsuit cum nu se poate mai bine. Ca sã
vezi întâmplare, noi mergem tocmai cãtre marea cea mare, dacã
nu ai uitat, cumva.

Eroii pufnirã în râs, pe înfundate, gândind cã prea multe
cãrþi citite îl cam încurcau uneori pe urechiosul învãþat.
Iepuraºul îºi agitã urechile, dupã care se declarã de acord.

- Aºa este, prietene. Asta vroiam sã spun ºi eu. Tocmai ce
mi-ai luat vorba din gurã. Ce minunatã întâmplare ºi potrivealã,
cu marea cea mare. Când vom ajunge acolo, de bunã seamã cã
insula îºi va aminti totul.

- Mi-e sã nu fie prea târziu, interveni, cu un nechezat nervos,
ducele Cãluþ. Poneiul negru-negru îl aprobã imediat, nechezând
ºi el scurt.

- Eu nu sunt aºa de sigur cã vom ajunge acolo prea curând,
reveni Mugurel.

Eroii îl privirã nedumeriþi. Voinicul, privind în zare, adãugã
serios:

- Voi nu aþi vãzut cã nu e cu putinþã sã ne apropiem de
Orizont? În fiecare dimineaþã acesta se îndepãrteazã de noi, de
parcã ne-ar face în ciudã.

Cãzurã cu toþii pe gânduri. Aºa era, Orizontul pãrea foarte
misterios, orice ar fi fãcut drumeþii, nu era cu putinþã sã stai de
vorbã cu el aºa, despre una, despre alta, cum ar fi despre
Vulturul Pleºuv, îºi ziserã toþi în gând, cu capetele în pãmânt.
Piticul Gnom rupse primul tãcerea, dupã un pufãit sãnãtos din
pipã:

- Propun ca, împreunã cu toþi piticuþii mei, sã reluãm în
stãpânire Corabia Mãiastrã ºi sã pornim înainte, în recunoaºtere.
Mi-e ca insula sã nu se îndrepte, neºtiutoare ºi uitucã, înspre
cine ºtie ce capcanã neprevãzutã.

- Ideea ta e strãlucitã, prietene, se grãbirã sã fie întrutotul
de acord ceilalþi. Fii numai cu bãgare de seamã!

- N-aveþi grijã. Nu s-a nãscut ea încã întâmplare sã îmi
scufunde corabia! se fãli, mândru, piticul Gnom.

Iepuraºul Urechilã se opri, în ultimul moment, sã îi
aminteascã prietenului sãu cã mãiastra lui corabie plutea doar
de câteva zile, rãstimp în care nu prea dãduserã piept cu cine
ºtie ce primejdii... Zis ºi fãcut, piticuþii trecurã la bord, înãlþarã
ºi câteva pânze, dupã care pornirã înainte în urale, dispãrând
în curând dupã un cot al râului. În acel moment Mugurel se
încruntã din nou. Planul pãrea prea uºor. ªi dacã piticuþii se
vor rãtãci în Þinutul Sãlbatic?

Nici nu ºtia Mugurel câtã dreptate avea ºi cât de mult se
înºela, totodatã. Cineva urma a se rãtãci de cursul Râului fãrã
Nume, în hãþiºurile Þinutului Sãlbatic, dar nu despre piticuþi
avea sã fie vorba...  Iar noi, dacã vrem sã aflãm cine se va pierde
de calea cãtre marea cea mare, sã nu mai stãm cu ochii la
soare; povestea nu ne aºteaptã, ea merge înainte, nu are
rãbdare!

În înserare, Mugurel, ducele Cãluþ ºi contele Urechilã priveau
îndelung ºi tot mai neliniºtiþi înspre zare. De când plecaserã
piticuþii, nici un semn, nici o chemare, nici o solie dinspre
Corabia Mãiastrã, nimic, parcã i-ar fi înghiþit împreunã ºi zarea
ºi marea cea mare. Cu chiu, cu vai, cu greu furã convinºi câþiva
vulturi pleºuvi sã se înalþe în zbor, nu prea înalt însã, ºi sã
purceadã în recunoaºtere. Nu se mai auzi nimic dinspre ei, ºi
gândurile tuturor se înnegurarã tare, pânã când, în dupã-amiaza
târzie, toþi ceilalþi vulturi pleºuvi luarã o hotãrâre: sã plece în
zbor în cãutarea cãpitanului lor ºi a celorlalte zburãtoare ce se
pierduserã dincolo de zare. În zadar se rugarã de ei eroii din
poveste sã nu se încumete în depãrtãri, cã e primejdie. Vulturii
plecarã tare pleºuvi fâlfâind din aripile lor maiestuoase,
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petrecuþi de lacrimile celor rãmaºi pe Insula Plutitoare. Se vor
mai întoarce ei, oare?

Deodatã, în lumina asfinþitului, un punct negru putu fi zãrit
în zare. Se auzirã, pierdute în mari depãrtãri, ºi câteva sunete
de corn, dar nu se putea ºti dacã erau semnale de veselie  sau
de avertizare. Sânziana, ursuleþul Moº Martin, iepuraºii,
pisicuþele ºi bufniþele se bucurarã totuºi tare-tare. Mugurel,
contele Urechilã ºi ducele Cãluþ se încruntarã într-o temere
mare. Þestoasa scoase o clipã capul de sub carapace, dupã
care ºi-l ascunse degrabã la loc. Insula Plutitoare începu sã
tremure ºi sã se frãmânte, cuprinsã de o agitaþie de neînþeles.
Primii care abandonarã insula furã ºoriceii, despre care uitaserã
cu toþii de când plecaserã din Codrul Fermecat. Chiþãitoarele
se ascunseserã dibace pânã în acel moment, de frica pisicuþelor
sãlbatice. Iepuraºul, care citise foarte multe cãrþi, îºi pleoºti
imediat urechile ºi zise temãtor, privind ºoriceii grãbiþi sã ajungã
înot la mal:

- Prieteni, nu e semn bun. Ne aºteaptã o încercare cum nici
cu gândul nu gândim. Eu spun sã ne pregãtim de luptã. ªi mai
ales de înot cãtre malurile Þinutului Sãlbatic.

Insula Plutitoare începu sã se agite ºi mai mult. Pãrea cã e
pe punctul sã se rupã în bucãþi. Pata necunoscutã din zare se
apropia vertiginos în zbor. Imediat, gândurile tuturor se
întoarserã în trecut, cãtre liliecii uriaºi ºi bãtãlia de odinioarã,
de pe Râul fãrã Nume. Pisicuþele îºi ascuþirã gheruþele, îºi
zburlirã blana ºi mieunarã mai degrabã înfricoºate. Bufniþele
fâlfâirã scurt din aripi ºi o ºi þâºnirã cãtre malurile Þinutului
Sãlbatic, purtându-ºi în zbor prietenele pisicuþe, fãrã a mai
aºtepta pe nimeni ºi nimic. Þestoasa se furiºã, tãcutã, în apã.
Licurici se ascunse bine-bine între cârlionþii fetiþei. Iepuraºii
fremãtau din boticuri ºi îºi tot lungeau urechile în depãrtare,
privind nehotãrâþi cãtre contele Urechilã. Aºteptau un semn
din partea lui. Ducele Cãluþ se apropie repede cu Sânziana ºi cu
ursuleþul Moº Martin în spinare, nechezând puternic. Mugurel
îºi scoase sãbiuþa micuþã-micuþã, de ai fi spus cã e de jucãrie,
ºi o îndreptã cãtre fãptura ce înainta dinspre asfinþit, dinspre
marea cea mare, de dincolo de zare. Aceasta împrãºtie atunci,
pentru prima datã, o luminã orbitoare. Brusc se auzi glasul
tremurat al Insulei Plutitoare:

- Dragii mei, mi-am amintit câte ceva din drumul meu dinspre
marea cea mare. Se apropie o primejdie foarte, foarte
înfricoºãtoare. E o zburãtoare cu corp de ºopârlã ºi cu gheare,
ce scoate foc pe nãri ºi e fioroasã tare. Nu mai ºtiu cum îi
spune pe nume...

- E un balaur, Insulã Plutitoare, rosti scurt iepuraºul Urechilã,
dupã care înghiþi în sec.

- Aºa e, aºa e, fu de acord Insula Plutitoare. Vã sfãtuiesc sã
vã adãpostiþi din calea lui, nu îl puteþi înfrunta.

- Dal cum, dal cum? întrebã tremurând ursuleþul Moº Mar-
tin, pitit în spatele Sânzianei, de unde se gândea cã o putea
apãra mai bine pe prinþesa inimii sale...

- Hm.... se gândi Insula Plutitoare. Prieteni dragi, nu aveþi
altã ºansã decât Þinutul Sãlbatic. Am sã vã las la mal.

Dar insula nu mai avu vreme sã îºi ducã prietenii la mal.
Balaurul era foarte aproape ºi arunca valuri de foc pe nãri,
pârjolind totul în cale. Fiecare se aruncã în apã ºi înotã din
rãsputeri înspre ce direcþie îi veni la îndemânã. Iepuraºii o luarã
la dreapta, despãrþindu-se astfel de pisicuþe ºi de bufniþe;
ducele Cãluþ se avântã curajos pe urmele iepuraºilor, doar
Mugurel rãmase cu sãbiuþa îndreptatã cãtre duºmanul fioros

din înãlþimi. Dar nu pentru multã vreme. Cu o ultimã zguduire,
Insula Plutitoare dispãru sub apã, chiar înainte ca balaurul
fioros sã arunce o palã de foc peste ea. Mugurel ºi poneiul
negru-negru cu o stea în frunte rãmaserã singuri în mijlocul
Râului fãrã Nume, pentru a înfrunta duºmanul ce se arãta imens
deasupra lor. Balaurul se oprise deasupra bãieþelului ºi îl privea
curios cum îºi agitã sãbiuþa cãtre el. Monstrul zburãtor îºi întinse
gâtul lung ºi apucã tacticos în colþi sãbiuþa, cãreia Mugurel nu
vru nicicum sã îi dea drumul. Aºa se face cã voinicul fu înãlþat
în aer ºi se pierdu în înãlþimi agitându-ºi mâna liberã cãtre
botul imens al fãpturii înfricoºãtoare. Era o luptã foarte inegalã,
trebuie sã se fi gândit poneiul negru-negru, în timp ce necheza
îndelung în mijlocul apelor învolburate, pentru prima datã
temându-se cu adevãrat de soarta ce îl aºtepta pe Mugurel,
voinicul strãin de aceste meleaguri, dar care se ivise, odinioarã,
din senin, pentru a apãra Lumea Poveºtilor.

ªi în inima tuturor se cuibãri aceeaºi întrebare: ne vom mai
reîntâlni curând, oare?

Bufniþele sperioase zburarã ce zburarã prin Þinutul Sãlbatic,
pânã ce oboseala fu mai mare decât teama de balaur, aºa cã
poposirã printre copacii ameninþãtori. Pisicuþele sãlbatice, ce
mieunaserã nevoie mare, acum tãceau mâlc, îºi lingeau blãniþa
ºi iscodeau atente în jur. Se înnoptase de-a binelea, aºa cã
deopotrivã pisicuþe ºi bufniþe se simþeau, mãcar astfel, în largul
lor: nimeni nu vedea ca ele prin întunericul de nepãtruns. Se
vor fi gândit cã, pânã la urmã, nu scãpaserã de soarta pe care
le-o hãrãzise ursuleþul Moº Martin: iscoade de nãdejde prin
Þinutul Sãlbatic. Dar cui sã raporteze ele ceea ce vedeau? Unde
erau toþi prietenii lor, eroii din poveste? Rãtãciþi, asemenea lor,
prin cotloanele Þinutului Sãlbatic. Atente, pisicuþele purceserã
la drum. Nu era vreme de pierdut. Trebuia sã iasã cumva la
liman, deºi habar nu aveau încotro era indicat sã îºi îndrepte
paºii. Toate erau însã de acord cã în preajma Râului fãrã Nume
era primejdie mare. Nu cã le-ar fi folosit mare lucru, întrucât
habar nu mai aveau încotro va fi fost firul apei.

Pisicuþele ciuleau urechile, mijeau ochii sclipitori în noapte,
atingeau cu mare ferealã pãmântul cu lãbuþele, îºi zburleau
blãniþa, îºi fremãtau neîncetat boticul ºi mustãþile, dar nu
simþeau nimic. Parcã nu era nici þipenie de vieþuitoare în Þinutul
Sãlbatic. De la o vreme începurã sã se întrebe de ce i se spunea
Þinutul Sãlbatic. Dupã alt rãstimp cãzurã de acord cã, la urma
urmei, puteau fi la fel de bine în Codrul Fermecat; ba chiar
acolo mãcar aveau ceva de furcã printre atâtea pozne ºi pãcãleli
pe care le pregãtea Codrul, pe când aici, nimic. În scurt timp,
pisicuþele ºi bufniþele nici nu mai erau atât de sãlbatice ºi de
sperioase. Adevãrul e cã începuserã sã se plictiseascã
înfruntând tãcerea ºi nemiºcarea Þinutului încremenit. Se
gândeau cu nostalgie pânã ºi la balaur, mãcar pe Râul fãrã
Nume se mai întâmpla câte ceva de care sã te sperii. Pe când
aici, doar luna putea fi zãritã printre coroanele copacilor. Dar
luna nu era o primejdie cine ºtie ce, ba chiar dimpotrivã. În
fiecare dimineaþã, pisicuþe ºi bufniþe o priveau cu jind ºi cu
mare pãrere de rãu cum dispare de pe cer ºi odatã cu ea ºi
noaptea. Luna ºi noaptea erau dintotdeauna cei mai buni
prieteni ai pisicuþelor ºi ai bufniþelor.

Tocmai se gândeau dacã nu ar fi mai bine sã se adune ºi sã
depene poveºti ºi amintiri din vremurile de odinioarã, când se
auzi un sunet tare straniu, departe, în noapte. Pãrea cã cineva
plânge într-un fel tare ciudat, cum nu mai cunoscuserã
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vreodatã. Þi se rupea inima când auzeai sunetul acela prelung
ºi trist. Atât le trebui pisicuþelor ºi bufniþelor. Uitând cã ar trebui
sã se teamã, o ºi pornirã glonþ printre copaci ºi tufe, bucuroase
cã aveau ce iscodi. Poate cã, pânã la urmã, ºi Þinutul ãsta
Sãlbatic ºtia ceva pozne. Nu s-ar fi mirat sã îl afle pe Spiriduº
râzându-ºi de ele ºi suflând prin vreun corn de curând inventat.
Adevãrul e cã uitaserã complet de balaur. Parcã nici nu ar fi
fost.

Dar nu era Spiriduº. Pisicuþe ºi bufniþe priveau mirate cãtre
o fãpturã cum nu mai întâlniserã vreodatã. Tare caraghioasã,
îþi venea sã ºi râzi, dar þi se ºi fãcea milã de ea. Urechile clãpãuge,
nu avea mustãþi, botul prea mare, blana prea lungã ºi prea
aurie, coada prea scurtã ºi, pe deasupra, fiinþa era prea greoaie
sã se poatã cãþãra, la nevoie, în copaci. Hotãrât, era cel mai
neajutorat animal pe care pisicuþele îl vãzuserã vreodatã. Ce sã
te faci cu el? Þi se rupea inima numai când îl vedeai cum le
privea speriat ºi dezorientat, scurmând cu ghearele în pãmânt.
Mãcar avea gheare. Pisicuþele hotãrârã pe loc sã îl salveze pe
bietul animal care s-ar fi prãpãdit fãrã ajutorul lor, nu încape
îndoialã. Îl înconjurarã din toate pãrþile mirosindu-l curioase,
pânã când, bietul de el, îºi luã inima în dinþi, se încordã pe cele
patru picioare ºi scoase un sunet scurt din botul prea mare ºi
fãrã mustãþi. Pisicuþele se uitarã unele la altele ºi se prãpãdirã
de râs. Ce caraghios animal, se pare cã nici sã miaune nu ºtia.
Prãpãditul. ªi uitã-te numai la el cum le privea tare-tare uimit
cum se tãvãlesc pe jos de râs. La ce s-o fi aºteptat? Sã sarã în
tufiºuri speriate? Dintr-atât? Mare aiurit auriul ãsta. Acum,
punându-ºi botul pe picioarele din faþã, îºi pleoºti ºi mai mult
urechile clãpãuge ºi începu sã scânceascã. Mai avea puþin ºi
plângea, ce mai. Una dintre pisicuþe, cea mai fâºneaþã din toate
– odatã prinsese un ºoricel de coadã, dar îi dãduse drumul,
cãscata – hotãrî sã îi vorbeascã ghemotocului auriu.

- Miau, miau, auriule, noi suntem pisicuþele sãlbatice,
iscoade din Lumea Poveºtilor. Nu îþi fie teamã, te vom salva
deîndatã, numai sã ne spui cine eºti ºi de unde vii.

Ghemotocul auriu le privi printre urechile clãpãuge, mai
scânci de câteva ori, dupã care îºi luã inima în dinþi ºi zise:

- Ham, ham, eu sunt un cãþeluº fioros ºi nu mi-e teamã de
nimeni, pisicuþe zãpãcite ce sunteþi voi.

Pisicuþele se privirã nedumerite. Cãþeluº? Ce o fi aia? ªi de
ce sunt ele zãpãcite? Nu era prea politicos auriul. Sã îl mai
salveze oare? se gândirã ele ca, supãrate. Sã vedem, ce mai
zice, apoi hotãrâm.

- ªi mã rog de unde vii tu, cãþeluº fioros, ºi ce faci aici, în
Þinutul Sãlbatic?

Auriul ridicã botul, acum parcã ceva mai sigur pe el ºi,
deloc fioros, rãspunse deîndatã:

- M-am rãtãcit în pãdure ºi caut drumul spre casã. Dar voi
ce faceþi aici?

Pisicuþele se privirã uimite. De unde apãruse ghemotocul
ãsta neajutorat, dacã Þinutul Sãlbatic nu era casa lui? Mare
mister.

- Noi fugeam din calea balaurului ºi ne-am pierdut de
prietenii noºtri. Trebuia sã ajungem la marea cea mare, dincolo
de orizont.

Cãþeluºul, tot mai sigur pe el, le cerceta atent. Hotãrât,
pisicuþele astea erau cam într-o ureche.

- Nu existã balauri fioroºi ºi nu poþi sã ajungi dincolo de
orizont, decât în poveste, asta o ºtie oricine. Sunteþi niºte
pisicuþe foarte zãpãcite, v-am spus eu.

- Zãpãcit eºti tu, auriule, se supãrã fâºneaþa, nu vezi cã nici
sã miauni nu ºtii?

- Dar mãcar ºtiu sã latru. Am învãþat acum o sãptãmânã.
Încã mai exersez.

Pisicuþele furã complet dezorientate de rãspunsul auriului.
Deodatã înþeleserã. Era un pui, sãrmanul. Pe loc îl iertarã pentru
cã nu era pisicã ºi hotãrârã sã îl înveþe, cu rãbdare, cum sã se
descurce în viaþã.

- Auriule, te vom învãþa noi cum sã miauni. Lasã lãtratul, cã
nu te ajutã la nimic, cu el nu ajungi departe. Vrei sã vii cu noi?

Cãþeluºul se uitã cu milã la pisicuþele astea aiurite, care
credeau cã în lumea asta mare existã balauri, cã poþi sã ajungi
dincolo de orizont ºi cã dulãii ar trebui sã miaune. Ia sã se fi
întâlnit ele cu un doberman sau un saint-bernard, alta era
povestea. Pânã una alta, însã, se hotãrî sã le accepte aºa cum
erau, cam într-o ureche. Cel puþin avea cu cine vorbi, cãci se
plictisise de unul singur prin pãdurea fãrã de sfârºit. Dar o
poznã tot le va juca el, ca sã se rãzbune.

- Vin cu voi, cu o condiþie.
Pisicuþele ciulirã urechiuºele. Auriul mai punea ºi condiþii,

ia auzi! Curioase, aºteptarã.
- Sã vã învãþ sã lãtraþi. Nu e aºa de greu, sã ºtiþi.
ªi pornirã împreunã prin Þinutul Sãlbatic, lãtrând ºi

mieunând într-o mare veselie. Dacã iepuraºul Urechilã, mare
cititor de cãrþi, s-ar fi aflat printre ei, le-ar fi spus pisicuþelor cã
se întâlniserã cu un cocker spaniol, specie dispãrutã tare de
demult din Lumea Poveºtilor, a cãrei principalã îndeletnicire
era sã alerge toatã ziua dupã pisicuþe sãlbatice. Poate era mai
bine cã iepuraºul lipsea. Pisicuþele nu l-ar fi crezut.

Adânc ºi mai adânc, în Þinutul Sãlbatic, iepuraºii þopãiau
dezordonat, înfricoºaþi de balaurul înfiorãtor, speriindu-se de
propria umbrã, temãtori de liniºtea ºi întunericul din jur, îngroziþi
cã nu mai ºtiau încotro se îndreaptã, unde se aflã ºi când se
vor reîntâlni cu prietenii lor. Ce mai, în cele din urmã ajunserã
într-atât de panicaþi încât se adunarã cu toþii grãmadã, îºi
ascunserã ochii dupã urechile clãpãuge ºi stãteau aºa,
nemiºcaþi în noapte, cu inima bãtându-le tare-tare, repede-
repede, visând la imaºurile lor înflorite din Comitat, la un
morman de morcovi dulci ºi la cel puþin o varzã mare ºi verde,
numai bunã de ronþãit. Ca sã fim corecþi, unul poftea o varzã
roºie.

Dupã o vreme numai ce auzirã urechile clãpãuge ºi pleoºtite
peste ochi zgomote înfundate în depãrtare, aºa, ca ºi cum
cineva sau ceva ar fi bãtut mãrunt, neîncetat, pãmântul. Pe
mãsurã ce zgomotele astea supãrãtoare ºi de neînþeles sunau
tot mai aproape ºi mai aproape, inima iepuraºilor bãtea tot mai
repede ºi mai repede, aºa cã la un moment dat sãrmanilor
urecheaþi nici nu le mai sunã nimic altceva în minte decât
hãrmãlaia propriilor inimioare. Dar nu ar fi îndrãznit sã se miºte
nici un deget. Ce mai, când poneiul alb se opri din galop,
purtându-i în spate pe prinþesa Sânziana ºi pe zãpãcitul de
Moº Martin, fetiþa ºi ursuleþul se gândirã foarte încurcaþi dacã
nu cumva întâlniserã o ciudatã statuie iepureascã înãlþatã în
mijlocul Þinutului Sãlbatic. Lipseau doar straturile de morcovi.
Ducele Cãluþ fu primul care se hotãrî sã lãmureascã situaþia,
aºa cã nechezã puternic ºi bãtu din copite. În acest moment
sãrmanii iepuraºi numai cã nu leºinarã de fricã, lor li se pãrea
cã balaurul fioros i-a aflat ºi urmeazã sã îi pape repede-repede,
pe nerãsuflate, aºa, cam cum ai ronþãi o varzã roºie vara pe
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înserate. ªi la desert, un morcovior dulce, treacã-meargã. Cum
nu era de glumã cu bietele fãpturi, Sânziana se hotãrî sã le
vorbeascã pe îndelete. Aºa cã spuse o poezie pe care o învãþase
ea odatã, demult, nu se mai ºtie când.

- Iepuraº, drãgãlaº, ai fugit peste imaº, ºi te-ai dus, colo
sus, între tufe te-ai ascuns, dar Codãu, câine rãu, te-a gonit din
cuibul tãu, ºi-ai plecat, supãrat, în cel Codru-ndepãrtat.

Atunci urecheaþii se liniºtirã ca prin farmec. Era cântecelul
lor anume, pe care contele Urechilã îl citise într-o carte ºi pe
care îl exersau în fiecare noapte cu lunã plinã, pe câmpiile
înflorite ale Comitatului, doar atât cã nu prea înþelegeau ce o fi
cu acel Codãu, câine rãu. Dar pânã una alta, ce mai veselie ºi
bucurie când vãzurã cã s-au reîntâlnit cu Sânziana. Începurã
sã þopãie iepureºte printre picioarele ducelui Cãluþ, pânã ce
zãpãcitul de ursuleþ cãzu în mijlocul blãniþelor catifelate ºi
neastâmpãrate ºi fu aruncat în aer neîncetat, iar ºi iar, pânã nu
mai ºtiu unde e cerul înstelat ºi unde e pãmântul întunecat.
Licurici  se zbenguia pretutindeni, printre urecheaþi ºi cârlionþi,
iar întreaga lume se învârtea în capul lui Moº Martin, îi vâjâiau
urechile ºi, ce fu mai grav, îºi pierdu ochelarii.

- Oplisi, stasi, nu mai pot, iepulasi dlãgãlasi, plinsesã,
salveazã-mã, ajutoooool!!!

Dar Sânziana se prãpãdea de râs în mijlocul hãrmãlaiei ºi se
pãrea cã uitaserã cu toþii de balaur ºi de Þinutul Sãlbatic ºi nu
vãzurã cum dintr-un tufiº îi priveau doi ochi strãlucitori. În cele
din urmã fãptura necunoscutã ºi nevãzutã îºi drese glasul ºi
spuse tare, cã sã se facã auzitã de cãtre toþi:

- Hm, hm, hm-hm, dessstul cu joaca, trebuie sssã pornim
la drum.

Deîndatã iepuraºii se întoarserã pe lãbuþele dinapoi, îºi
înãlþarã urechile lungi-lungi ºi începurã sã freamete din boticuri
cãtre tufiºul vorbitor. Inimile le bãturã iar mai repede, dar, fiind
alãturi de Sânziana, nãdãjduiau cã nimic rãu nu li se va întâmpla.
Fetiþa nu era însã la fel de sigurã. Ba chiar se întrebã dacã nu
cumva balaurul are darul vorbirii. În cele din urmã ursuleþul
Moº Martin, care nu vedea mai nimic fãrã ochelari, cu atât mai
mult noaptea, se îndreptã curajos cãtre tufiº.

- Cine esti tu, viesuitoare fãlã nume, cale ne întlelupi nouã
joaca, ºi cu ce dlept? Volbeste, altfel fulia mea se va abate
asupla ta, stlãine!

Acum e drept cã iepuraºii, Sânziana ºi ducele Cãluþ mai
degrabã furã cât pe-aci sã pufneascã în râs auzind cum îl
înfruntã ursuleþul pe necunoscutul din tufiº, dar imediat le
veni inima la loc ºi pãºirã alãturi de bravul lor prieten, cãtre cele
douã luminiþe strãlucitoare din noapte.

- Da, da, vorbeºte, spune cine eºti ºi ce doreºti de la noi,
voce fãrã de nume! ziserã ei într-un glas.

Cele douã luminiþe strãlucirã parcã ºi mai tare, dupã care
vocea zise, puþin temãtoare:

- Mã ssscuzaþi, dar sssunt un messsager de la contele
Urechilã. Urmaþi-mã, ca sssã îl reîntâlniþi cât mai curând. Vã
aºººteaptã cãtre ssssoare-apune.

Eroilor noºtri deîndatã le tresãltã inima de bucurie. Aºadar
contele nu se pierduse de ei! Dar imediat ducele Cãluþ nechezã,
bãtu din copitã ºi se rãsti la necunoscut:

- ªi de ce nu vin el ºi te trimite pe tine? Cum putem avea
încredere în doi ochi strãlucitori ce apar aºa, pe neaºteptate, în
noapte, în mijlocul Þinutului Sãlbatic?

- Contele ssse grãbeºººte cãtre bârlogul unuia de-i ssspune
balaurul fiorosss, eu nu-l cunosssc. Dar nu e vreme de pierdut.

Mi-a zisss sssã vã ssspun o poezie, care sssunã cam aºººa:
„Iepuraººº, drãgãlaººº, ai fugit pessste imaººº, ºººi te-ai dusss,
colo susss, între tufe te-ai assscunsss, dar Codãu, câine rãu,
te-a gonit din cuibul tãu, ºººi-ai plecat, sssupãrat, în cel Codru-
ndepãrtat.”.

Urecheaþii þopãirã fericiþi auzind parola, dar Sânziana se
încruntã deîndatã. Oare de când pândea prin tufiºuri
necunoscutul? Apucase sã audã de la ea cântecelul? Puteau
avea încredere în el?

- Dar ce eºti tu, la urma urmei? întrebã îngrijoratã fetiþa.
- Eu sssunt un vulpoi prietenosss, sssingurul din neamul

meu de acessst fel. Am fugit de la Grãdina Zoologicã ºººi acum
aººº vrea sssã ajung înapoi. Nu îmi place în sssãlbãticie. Mã
primiþi cu voi?

Iepuraºii nu înþelegeau mare lucru: Grãdina Zoologicã,
vulpoi, ce sã fie toate astea? Nu existau în Comitat ºi chiar în
tot cuprinsul Lumii Poveºtilor. Dar bietul animal pãrea tare
speriat ºi amãrât acolo în tufiº, aºa cã urecheaþii furã de acord
sã aibã grijã de un vulpoi aºa de singur. Doar Sânzianei ceva nu
i se pãrea tocmai cum trebuie. Îºi aducea ea aminte câte ceva
despre Grãdina Zoologicã, dar parcã acolo vulpea ºi iepuraºii
nu locuiau împreunã. Pânã una alta însã nu aveau încotro, aºa
cã pornirã prin Þinutul Sãlbatic, împreunã, cãtre soare-apune,
orientându-se dupã muºchiul de pe copaci. Ursuleþul fu foarte
fericit când vulpoiul prietenos îi întinse ochelarii pierduþi. Se
pare cã era într-adevãr un vulpoi tare de treabã, nu ca acel
misterios Codãu câine rãu.

Poneiul negru-negru cu o stea în frunte galopa tare
înverºunat prin Þinutul Sãlbatic, în cãutarea voinicului Mugurel,
furat din mijlocul râului de cãtre ºopârla zburãtoare ºi
înfiorãtoare. Poneiul era ultimul care îi vãzuse pe cei doi, bãieþel
viteaz ºi balaur fioros, pierzându-se departe, în înãlþimi, cãtre
necunoscuta zare, cãtre marea cea mare, acolo, unde apune
luminosul soare. Nechezând deznãdãjduit în mijlocul vâltorii,
poneiul se jurã cã nu se va opri din drumul sãu pânã ce nu îl va
afla pe Mugurel; cãluþul era foarte încrezãtor cã bãieþelul va
rãpune sãlbãticiunea înaripatã. Dar unde sã fie aceºtia, oare?
Iar poneiul negru-negru fornãia ºi necheza ºi îºi scutura coama
ºi gonea neostenit în noapte, cãtre nicãieri, cãtre oriunde, cãtre
undeva unde nici cu gândul nu gândea.

La un moment dat numai ce îi rãsãri în cale o arãtanie
foarte stranie. În primul moment poneiul vru sã necheze de
bucurie, crezând cã întâlnise unul dintre pitici. Apoi nechezatul
i se opri pe nãri, cãci bãgã de seamã cum cã fãptura, deºi
micuþã asemenea piticilor din Lumea Poveºtilor, nu semãna
întru totul cu aceºtia. Mai pe scurt, nu avea scufie roºie, ci
verde. În rest, stãtea liniºtit pe o buturugã, sprijinindu-ºi faþa
în palmã ºi cotul pe genunchi, pufãind îngândurat dintr-o pipã,
întocmai dupã cum fãcea adeseori piticul Gnom. Fãrã sã parã
deloc surprinsã de apariþia poneiului, fãptura se întrerupse din
pufãit ºi zise dupã cum urmeazã, de parcã l-ar fi cunoscut pe
cãluþul cu o stea în frunte de când era doar un mânz:

- Seara bunã, poneiule cãlãtor. Pofteºte de te odihneºte. Te
aºteaptã o mânã de ovãz proaspãt ºi o gurã de apã cristalinã.
Þi-am pregãtit de toate.

Dupã care pufãi din nou, liniºtit, din pipã. Poneiului negru-
negru cu stea în frunte nu îi veni sã-ºi creadã urechilor. Era
prea de tot. Pãºind încet, se apropie de piticuþ ºi nechezã uºor,
scuturã din coamã, dupã care vorbi cu un glas hotãrât.
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- Nu e chiar aºa de bunã seara, strãinule. Eu sunt poneiul
negru-negru cu stea în frunte ºi îmi caut stãpânul, viteazul
Mugurel, rãpit de balaurul fioros. Dar tu cine ºi ce sã fii, oare?

- ªtiu totul despre tine, cãluþule. Mi-a spus deunãzi Spiriduº.
Eu sunt un elf, spirit al focului, al apei sau al vântului, încã nu
m-am decis sigur, iar pe nume mi se spune Statu-Palmã-Barbã-
Cot. Nu aº putea spune de ce mi se zice aºa.

Dupã care elful îºi aºezã iar barba în palmã ºi cotul pe
genunchi ºi stãtu aºa, pufãind îngândurat. Poneiului îi veni sã
râdã de elful cam zãpãcit ºi hotãrî cã era o fãptura simpaticã.
Dar avea alte gânduri mai importante. Va sã zicã Spiriduº?
Ciudatã poveste ºi asta, cu plecarea dincolo de zare. Pãrea tot
mai mult cã nu pãrãsiserã Lumea Poveºtilor.

- Statu-Palmã-Barbã-Cot, dar cum îl cunoºti pe Spiriduº?
- Ah, asta nici nu se mai poate ºti. Dintotdeauna. Tot apare

ºi mã întreabã dacã m-am decis ce vreau sã fiu, spirit al focului,
al apei sau al vântului, dupã care dispare repede-repede, spune
cã îl aºteaptã treburi urgente în Codrul Fermecat. Pe unde o fi
asta, nu ºtiu, dar de, Lumea Poveºtilor e fãrã de sfârºit.

Poneiul negru-negru cu o stea în frunte rãmase mut de
uimire. Va sã zicã elful ºtia de Lumea Poveºtilor, nu doar de
Spiriduº? Tare straniu Þinutul Sãlbatic. Curios, cãluþul îºi plecã
botul, culese o gurã de ovãz, ºi zise încet, cu ceva pãreri de rãu
ºi aduceri aminte.

- Statu-Palmã-Barbã-Cot, dacã ai ºti tu cã eu vin din Lumea
Poveºtilor, ºi mi-e tare dor de casã, dar trebuie sã îl aflu pe
viteazul Mugurel ºi pe toþi ceilalþi rãtãciþi în acest Þinut Sãlbatic
ºi apoi sã ajungem la marea cea mare... Parcã aventura nu se
mai sfârºeºte niciodatã, e cale atât de lungã pânã dincolo de
zare....

Elful mai pufãi odatã, dupã care îi aruncã o privire
neîncrezãtoare poneiului ºi zise:

- Poneiule cãlãtor, îmi eºti simpatic, dar spui ºi vorbe
cugetate ºi vorbe necugetate. Dincolo de zare, se poate, nu se
poate sã ajungi, nu ºtiu, nu m-am gândit niciodatã sã purced,
om vedea. Pânã acum am fost prea ocupat cu alte gânduri, ºtii
tu, trebuie sã aleg: spirit al focului, al apei sau al vântului? Grea
alegere. Cât despre Þinutul Sãlbatic, baþi câmpii. S-or fi rãtãcit
prietenii tãi, se mai întâmplã dacã eºti neatent, dar Pãdurea
Vrãjitã ni-i va reda ea cât de curând. Nimeni nu se pierde fãrã de
urmã în Lumea Poveºtilor.

Poneiul rãmase încremenit. Nu ºtia ce sã mai creadã. Cu
jumãtatea de voce, îndrãzni.

 - Statu-Palmã-Barbã-Cot, tu vrei sã spui cã acum nu ne
aflãm în Þinutul Sãlbatic, ci în Pãdurea Vrãjitã? ªi cã aceasta
face parte din Lumea Poveºtilor?

- Sigur cã da, cãluþule cãlãtor. Se vede cã eºti strãin de
aceste meleaguri. Þinutul Sãlbatic nu e aici, e mai cãtre soare-
rãsare, dacã o apuci pe firul Râului fãrã Nume, cãtre izvoare.
Dar nimeni nu pleacã într-acolo, nu se ºtie exact ce te aºteaptã
prin acele pãrþi necunoscute, e mai cuminte sã nu pãrãseºti
Pãdurea Vrãjitã. E cel mai încântãtor loc din Lumea Poveºtilor.

Dupã care Statu-Palmã-Barbã-Cot mai pufãi odatã, hotãrât,
din pipã. Poneiul se ridicã imediat în douã picioare, nechezã
vesel ºi începu sã tropãie din copite în jurul elfului.

- Suntem tot în Lumea Poveºtilor? De necrezut! Ce veste
bunã îmi dai. Asta înseamnã cã ne vom reîntâlni cu toþi prietenii
mei?

- Poneiule cãlãtor, dacã ai terminat cu ovãzul, eu spun sã
plecãm. Dragonul ne aºteaptã de ceva vreme în peºtera sa. ªi

Mugurel la fel. Nu e vreme de pierdut. Vom pleca, se pare, cu
toþii dincolo de zare, cãtre marea cea mare.

Poneiul negru-negru cu o stea în frunte rãmase încremenit
în mijlocul Pãdurii Vrãjite. Cum adicã Dragonul îi aºteaptã? Pãi
nu era un balaur fioros? Pufãind pentru ultima oarã, Statu-
Palmã-Barbã-Cot mai spuse gânditor:

- ªtii, sãrmanul Dragon are obiceiurile lui, e o fãpturã tare
aºezatã ºi cuminte. Doar astã searã ce a trebuit sã se înalþe în
zbor într-o misiune aparte. Spunea cã trebuie sã îi întâmpine
cum se cuvine pe niºte cãlãtori nou-sosiþi pe firul Râului fãrã
Nume dinspre Þinutul Sãlbatic. Nu era sigur cã mai ºtie sã
arunce foc pe nãri, dar se gândea cã se va strãdui sã facã totul
cum se cuvine. Mã uit la tine ºi bag seamã cã ceva nu a ieºit
tocmai cum era planificat, o fi împroºcat prea multe flãcãri, îi e
greu sã îºi regleze tirul. Sã mergem, poneiule cãlãtor, sã mergem.
Se apropie zorii. De acum se vor fi trezit deopotrivã Dragonul ºi
Mugurel. Ne aºteaptã sã bem un ceai, sau o cafea, sau o canã
cu lapte, fiecare cum doreºte. Dragonul e foarte ospitalier, e
întotdeauna bucuros de oaspeþi.

Poneiului negru-negru cu o stea în frunte îi pieri suflarea
de uimire. Apoi porni numaidecât în galop, purtându-l pe elf în
spate, cãtre sãlaºul balaurului fioros. Pardon, cãtre peºtera
Dragonului ospitalier.

Vã mai amintiþi desigur cum piticuþii cu scufii roºii, unii
fãrã scufii, plecaserã înainte pe Râul fãrã Nume, la bordul
Corãbiei Mãiastre, cu gândul sã înfrunte primejdii de negândit.
Înaintau cu multã atenþie, cârmind încet la fiecare cot, încruntaþi
ºi pregãtiþi sã dea pieptul cu cele mai înfiorãtoare fãpturi. Cu
toþii pufãiau neîncetat, astfel cã, din depãrtare, deasupra râului
ºi al þinutului se înãlþa un nor gros de fum miºcãtor care dãdea
de ºtire cam pe unde se aflau marinarii bãrboºi. ªi se miºcã
norul de fum ba mai încoace, ba mai încolo, pânã ce se opri în
loc. Ce sã fie oare, ce sã fie? La un moment dat numai ce
vãzurã piticuþii un steag sau cam aºa ceva (contele Urechilã ar
fi spus „blazon”), agãþat de o ramurã mai joasã a unui copac,
cum fâlfâia mândru deasupra Râului fãrã Nume. Apropiindu-
se încet, puturã admira o stemã desenatã în mijlocul steagului,
iar desenul nu arãta nimic altceva decât pe balaurul fioros, cu
aripile desfãcute, cu coada îmbârligatã pe dupã aripi, cu focul
ieºindu-i nãpraznic dintr-o singurã narã, cu o cãciulã de noapte
pleoºtitã peste cap, cu ochii mari ºi miraþi ce pãreau mai degrabã
tocmai treziþi din somn decât înfiorãtori. Piticuþii nu se puturã
opri sã nu zâmbeascã vãzând aºa desen, parcã l-ar fi fãcut
cineva în joacã, vrând sã bage groaza în cei care l-ar fi privit,
dar, de fapt, stârnind doar voie bunã. Ce mai, se vedea de la o
poºtã cã balaurul din imagine era tare cumsecade ºi doar îºi
dãdea aºa, puþinã importanþã. Dar ce îi distrã peste mãsurã pe
piticuþi furã cuvintele scrise dedesubt: „Bine aþi venit pe
domeniul Dragonului ospitalier. Cazare, masã ºi conversaþie
asigurate. Tot înainte ºi prima la dreapta. Acostaþi cu încredere
ºi strigaþi tare, poate dorm.”.

Deîndatã piticuþii hotãrârã în sinea lor cã Þinutul Sãlbatic
se poate sã fi fost, la urma urmei, nu chiar aºa de fioros dupã
cum îi era renumele. Aºa cã purceserã tot înainte ºi în curând o
cotirã prima la dreapta, cãtre un debarcader ce se putea zãri la
picioarele unei stânci rãzleþe. Cum am spune, ajunseserã la
destinaþie. Se uitarã ei împrejur, dar liniºte ºi nici þipenie de
Dragon. Soarele ardea sus pe cer, râul curgea alene alãturi de
Corabia Mãiastrã ºi piticuþii se gândirã cã probabil Dragonul
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trage un pui de somn aºa, de dupã-amiazã.
- Eu spun sã îl lãsãm sã doarmã, sã nu cumva sã îl deranjãm,

zise un piticuþ. La urma urmei mãcar pe o narã tot poate sã
scoatã foc ºi, dacã se supãrã, vai de scufiile noastre.

- Ba eu zic sã îndrãznim, pe stemã scria sã strigãm tare dacã
doarme. Prea vã temeþi pentru scufii, prieteni, mai adaugã al
doilea piticuþ care, trebuie sã recunoaºtem, nu avea de ce sã îi
fie teamã, îºi pierduse cãciuliþa în focul de pe Insula Plutitoare.

- Ce-ar fi dacã am porni pâº-pâº înainte, pe tãcute ºi pe
nesimþite, sã îl surprindem în somn ºi sã îl capturãm pradã de
rãzboi? interveni un al treilea piticuþ. Aºa scãpãm de orice
necazuri ºi ne pãstrãm ºi scufiile, mergem la sigur. Apoi odatã
Dragonul legat fedeleº, punem condiþii, culegem informaþii ºi
ne întoarcem învingãtori la Insula Plutitoare.

 Toþi piticuþii furã de acord cu planul celui de-al treilea.
Erau puºi pe fapte vitejeºti sau piticeºti, cum le mai zice în
graiul lor. Aºa cã pornirã pâº-pâº înainte, urcarã ce urcarã  pe
brânci panta abruptã, ajunserã în faþa unei peºteri imense ºi
hotãrârã pe loc o strategie de luptã bine pusã la punct: se vor
împãrþi în douã tabere. Cei cu scufii, la dreapta, cei fãrã scufii,
la stânga, îl împresoarã pe Dragonul adormit ºi îl fac prizonier
pe nepusã masã. Planul era clar, simplu, uºor de pus în aplicare,
victoria garantatã. Zis ºi fãcut. Doar cã imediat ce pãºirã în
peºterã furã nevoiþi sã abandoneze orice tacticã ºi strategie
piticeascã. Ceea ce îi aºtepta înãuntru îi lãsã cu gura cãscatã
deopotrivã pe vitejii cu sau fãrã scufii.

Chiar din capãtul peºterii era întinsã o masã lungã, lungã,
pregãtitã cu ceºcuþe ºi farfurioare micuþe-micuþe, cu ulcioare
ºi ulcele pline cu bãuturi felurite, cu scãunele care aveau fiecare
pe speteazã un cui sub care scria: „agãþãtoare pentru scufie”.
Pe pereþi erau rafturi întregi cu cãrþi nenumãrate, legate în piele,
cu litere aurite pe cotor, aºezate în ordine desãvârºitã, cam aºa,
cât ai fi putut sã citeºti într-o viaþã întreagã, dacã nu ai fi fost
prea ocupat cu aventurile în Lumea Poveºtilor. De undeva se
auzea o melodie nostimã ºi veselã, ceva de genul „Hai-hi, hai-
ho, suntem pitici miºto” ºi aºa mai departe, iar din capãtul
îndepãrtat al peºterii îi priveau, de la o înãlþime ameþitoare, doi
ochi mari ºi miraþi, deasupra cãrora se iþea o scufie de noapte.
Deîndatã piticuþilor le pieri cheful de a-l mai împresura pe
Dragon ºi a-l lega fedeleº. Era o oarecare diferenþã de înãlþime,
doar dacã nu vroiau sã se urce unii pe umerii altora, iar la final
cel mai de sus sã îl roage frumos pe Dragon sã îºi petreacã
sfoara pe dupã aripi. Ce sã mai lungim povestea, piticuþilor le
cam pierise pofta de fapte vitejeºti ºi ar fi dorit din toatã inima
sã se afle din nou pe Corabia Mãiastrã navigând cu toate pânzele
sus înapoi cãtre Insula Plutitoare ºi de acolo direct acasã, în
Codrul Fermecat. Dinþii tuturor începurã sã tremure necontrolat,
desigur de frig ºi nu de fricã, era cam rece în peºterã, furã de
acord într-un gând. Cel de-al treilea piticuþ, care avusese ideea
ingenioasã a tacticii de luptã, zise:

- Dragilor, voi credeþi cã Dragonul a pregãtit aceastã masã
ca sã ne serveascã pe noi ca aperitiv?

- Poate vrea sã ne aºeze pe scãunele ºi apoi sã ne prãjeascã
dintr-o singurã suflare, adãugã un alt glas tremurat.

- ªi sã ne stropeascã pe fiecare cu vin sau alte licori de prin
ulcele, ca sã fim mai apetisanþi? îºi dãdu cu pãrerea primul
pitic.

Piticul Gnom îºi luã atunci inima în dinþi ºi ordonã întregii
armate:

- Fraþilor, nu putem da înapoi, am fi de râsul întregii Lumi a

Poveºtilor. Eu spun sã ne apropiem vitejeºte, poate îl inducem
în eroare. Om fi noi micuþi, dar suntem mulþi, iar unde-s mulþi,
piticimea creºte, spune o vorbã din bãtrâni. Înainte pe douã
coloane. Cei cu scufii la dreapta, cei fãrã scufii, la stânga. ªi
încercaþi sã pãreþi cât mai fioroºi. Nu disperaþi, gândiþi-vã cum
odinioarã am strãbãtut cotloanele unei alte peºteri ºi tot am
rãzbit la luminã.

Zis ºi fãcut, doar cã dacã i-ai fi întrebat pe fiecare în parte,
cu toþii þi-ar fi rãspuns cã ar fi preferat oricând o reîntâlnire cu
liliecii decât o confruntare cu Dragonul, fie el fioros sau
ospitalier.

Sânziana se trezi în pãtucul ei ºi imediat privi cãtre ºemineu.
Vulturul Pleºuv era tot plecat, iar fetiþa se încruntã deîndatã. Ce
sã i se fi întâmplat? De prea multã vreme nici urmã de cãpitanul
înaripat, acesta îºi purta zborul departe, iar acum nu mai avea
cine sã îi supravegheze fetiþei somnul lin. Sânziana se repezi
cãtre camera pãrinþilor, dar acolo era liniºte ºi pustiu. Fetiþa se
uitã îndelung la ecranul stins al computerului ºi, în cele din
urmã, îndrãzni sã întrebe, fâstâcitã:

- Computel mistelios, nu stii tu pe unde o fi hãlãduind
Vultulul Plesuv?

Dar fetiþa nu primi nici un rãspuns. Doar tãticul se înþelegea
cu ecranul pãtrãþos, tot þãcãnind litere pe tastaturã. Sânziana
reuºise sã înveþe câteva dintre semnele misterioase, dar se
poticnise la atunci când trebui sã scrie „Ana are mere”. Oricum
ar fi fãcut, îi ieºea mereu „Ana ale mele”. Tãticul îi spusese cã
atunci când va scrie corect, îl va putea întreba pe computer
unde este Vulturul Pleºuv, iar computerul îi va rãspunde
numaidecât. Pânã atunci fetiþa tot privea nedumeritã ºi curioasã
la ecranul buclucaº, care pentru ea era ca o fereastrã cãtre o
altã lume. Fetiþa se gândea tot mai serios cã Vulturul Pleºuv
dispãruse în zbor fâlfâind din aripi prin aceastã fereastrã, atunci
când se întrezãrea un minunat peisaj cu o mare tare-tare mare.
E drept, o problemã tot nu putea fi lãmuritã: cum de încãpuse
uriaºul înaripat pe o fereastrã atât de micuþã? Mare mister.
Acum ecranul dormea, cãci computerul se odihnea dupã un
program foarte neregulat, iar fetiþa îºi fãcea griji serioase pentru
sãnãtatea lui. Oftând îndelung, Sânziana închise încet uºa ºi
plecã în vârful picioarelor din camerã, sã nu deranjeze somnul
computerului. Când se va întoarce tãticul de bunã seamã cã îi
va spune ce a mai visat pãtrãþosul ºi poate astfel va afla pe
unde s-o fi rãtãcit bravul cãpitan înaripat.

Ajunsã la parterul casei, Sânziana se îndreptã cãtre
bucãtãrie, unde ºtia ea cã trebuie sã afle ceva cacao cu lapte.
Aici o aºtepta bunicul, pufãind din pipã ºi citind ca de obicei
foarte amuzat într-o carte mare ºi lucioasã. Fetiþa se apropie
pâº-pâº ºi urmãri cu mare atenþie literele de pe copertã, pânã
ce îndrãzni sã silabiseascã încet-încet:

- Car-tea zme-i-lor.
Bunicul încremeni cu pipa între dinþi, apoi lãsã în jos coperta

ºi îi zâmbi Sânzianei.
- Bravo, prinþeso! Ai reuºit pânã la urmã. De te-ar auzi ºi

tãticul. Pânã atunci hai la moºul sã te îmbrãþiºeze. Ca rãsplatã
vei afla un musafir aºteptându-te de ceva vreme la uºã. Dacã
nu l-or fi speriat cu totul pisicuþele alea neastâmpãrate.

Sânziana se desprinse repede-repede din braþele bunicului
ºi ajunse într-o suflare la uºã. Aici stãtu preþ de o clipã, închise
ochii, trase aer în piept, apãsã pe clanþã ºi strigã din toatã
inima:

prozã
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- Bine ai revenit acasã, Vulture Pleºuv, de dincolo de zare!
Dar nimeni nu îi rãspunse fetiþei ºi nici fâlfâit de aripi nu se

auzi la intrare. Doar un scâncet urmat de un lãtrat vesel ºi de o
blãniþã ce i se încurcã printre picioruºe. În timp ce ghemotocul
îi lingea degetele tremurând tot, Sânziana îl luã în braþe, îl purtã
cãtre piticuþi ºi îi zise dupã cum urmeazã:

- Codisã, sã nu îsi fie teamã. Pisicusele nu au sã îsi facã
nimic. De fapt, astãzi vom pleca întl-o cãlãtolie plin Pãdulea
Vlãjitã, vom afla bâlogul Dlagonului Ospitaliel si, cu ajutolul
acestui zmeu cumsecade, vom ajunge noi cumva si dincolo de
olizont.

În pragul casei bunicul asculta nedumerit la vorbele
nepoatei sale. Nu înþelegea cum de fetiþa nu se arãtase miratã
de apariþia cãþeluºului, de ce acesta trebuia sã se numeascã
numaidecât Codiþã ºi mai ales încerca sã îºi aminteascã de
unde rãsãrise acest Dragon Ospitalier, despre care nu se spunea
nimic în Cartea zmeilor. În cele din urmã închise uºa dând din
umeri ºi se pregãti sufleteºte pentru o nouã zi plinã de aventuri
în Lumea Poveºtilor.

În peºtera Dragonului se aflau adunaþi toþi eroii din Lumea
Poveºtilor, ajunºi aici fiecare separat, dar urmãrind anumite
semne sau fiind îndrumaþi de noi cunoºtinþe ale Pãdurii Vrãjite.
Prinþesa Sânziana, ursuleþul Moº Martin, ducele Cãluþ ºi
iepuraºii furã însoþiþi de Vulpea prietenoasã. Contele Urechilã
sosise de unul singur, cãlãuzindu-se cãtre soare-apune dupã
muºchiul copacilor. Poneiul negru-negru cu o stea în frunte îl
purtase în spate pe elful indecis, spirit al focului, al apei sau al
vântului. Pisicuþele sãlbatice ºi bufniþele sperioase colindarã
ce colindarã prin Pãdurea Vrãjitã pânã ce ajunserã la Râul fãrã
Nume, unde se întâlniserã cu Insula Plutitoare, care plutea
foarte dezorientatã ºi lãcrima neîncetat, convinsã cã toþi prietenii
ei fuseserã mistuiþi de balaurul fioros. Împreunã o luaserã pe
firul râului, hotãrâþi sã ajungã de unii singuri la Marea cea
Mare, pânã ce aflarã, plini de uimire, de bucurie ºi de tremere,
Corabia Mãiastrã ºi bârlogul balaurului fioros. Care balaur, iatã,
era de fapt un Dragon ospitalier ºi tare cumsecade, chiar dacã
puþin cam caraghios, cu cãciuliþa aia de noapte pe cap. Vulturii
Pleºuvi zburarã ce zburarã în cercuri largi, pânã ce ameþirã de
atâta rotit fãrã rost ºi hotãrârã sã poposeascã pe o stâncã ce se
zãrea prin împrejurimi. Era chiar stânca Dragonului. ªoriceii nu
se ºtie ce ºi cum fãcurã, dar acum aºteptau cuminþi, cãþãraþi pe
rafturile pline cãrþi, atenþi cu un ochi la pisicuþe ºi cu altul
privind cu poftã cãtre coperþile de piele care miroseau tare
bine... Cât despre înþeleapta broascã þestoasã, ea pluti ce pluti
în carapace, pânã ce se izbi de Corabia Mãiastrã. De-abia atunci
îºi ivi capul, se uitã atentã în jur, cãscã somnoroasã ºi îºi zise:
„Bun, am ajuns.”. Într-adevãr, toate drumurile duceau cãtre
Dragon. Care se dovedi o gazdã desãvârºitã. Aºteptându-i pe
toþi ceilalþi, discutã pe îndelete cu bunul sãu prieten, voinicul
Mugurel, despre una, despre alta, treburi vitejeºti. Îndeosebi
Mugurel se strãduise sã îl consoleze pe Dragonul tare
cumsecade, spunându-i cã nu e un capãt de þarã dacã a uitat
cum sã împroaºte foc ºi pe cealaltã narã. La urma urmei, oricum
se pare cã nu prea aveau cu cine sã se lupte, iar ca impresie de
prim moment era suficientã o singurã flacãrã, toatã lumea se
îngrozea când vedea apãrând din depãrate aºa zburãtoare
înfiorãtoare. Dragonul se scuzã zor nevoie mare, spunând cã
intenþia lui nu era sã înfricoºeze pe nimeni, ci doar sã ureze
bun sosit cu tot fastul potrivit, doar cã l-a cam luat flacãra pe

dinainte ºi iatã, îi speriase pe toþi. Acum priveau cu toþii unii la
alþii, fãrã a îndrãzni sã spunã fiecare ce avea pe inimã. Mai mult
chiar, se pare cã Dragonul aºtepta de la noii sosiþi o lãmurire,
iar eroii noºtri nu ºtiau cum sã îi spunã cã ei de fapt habar nu
aveau pe ce lume se aflã. În cele din urmã începu sã vorbeascã
Dragonul, cu un glas tare liniºtit, ai fi zis cã asculþi vorbind pe
îndelete un om bãtrân cu darul povestitului, aºa, ca un bunic
sfãtos ºi tare cumsecade.

- Nu ºtiu de unde sunt, dar nu îmi amintesc sã mã fi nãscut
pe aceste meleaguri. ªtiu doar cã atunci când eram un pui
neastâmpãrat am pornit hai-hui într-o cãlãtorie cãtre Orizont,
peste Marea cea Mare, cu gândul sã strãbat dincolo de zare ºi
depãrtare. Am vrut sã merg ceva mai departe, apoi încã mai
departe... pânã când m-am trezit atât de departe, cã nu ºtiu
cum o sã mã mai întorc vreodatã înapoi.

Sânziana se încruntã uºor, îºi agitã creþele pânã ce Licurici
îºi luã zborul spre un cotlon nevãzut al peºterii, dupã care
fetiþa  îi rãspunse Dragonului dupã cum urmeazã:

- Dragonule drag, nici nu ºtii cât de bine te înþeleg. ªi eu
credeam cã nu sunt de pe meleagurile Lumii Poveºtilor, dar
pânã la urmã toþi prietenii mei m-au convins cã mã înºelam.
Aºa cã nu fi trist: chiar dacã nu ai ajuns dincolo de Orizont, se
pare cã totuºi ai poposit, asemeni mie, unde îþi era locul.

Dragonul se aplecã mult cãtre fetiþã, pânã ce scufia de
noapte ameninþã sã îi cadã de pe cap, dar bine cã rãmase
cocoþatã pe scãfârlia uriaºului, cãci altfel ar fi acoperit aºa,
cam jumãtate dintre piticuþii prezenþi, desigur, acea jumãtate
dintre pitici care îºi pierduserã scufiile odinioarã... Mare mirare
însã, Dragonul lãcrima.

- Prinþesã Sânziana, prieteni dragi, nici nu ºtiþi ce fericire
mi-aþi adus. Am ºi uitat de când vã aºtept, dar trebuie sã fie tare
de demult, cãci am citit ºi recitit toate aceste cãrþi de le pot
povesti pe nerãsuflate.

În acest moment broasca þestoasã scoase capul de sub
carapace, îºi fãcu loc printre cei de faþã ºi se apropie tacticos
de uriaºul plângãcios.

- Bãtrâne Dragon, se poate ca un vechi oºtean al Lumii
Poveºtilor sã verse atâtea ºiroaie de lacrimi? Ori tu nu vezi cã în
sfârºit ne-am regãsit ºi putem purcede înapoi cãtre Marea cea
Mare? Mai bine aduþi aminte cam pe unde vine întinderea de
ape, cãci e târziu înspre înserare.

Toþi cei de faþã furã foarte miraþi de felul în care micuþa
broascã þestoasã îi vorbea uriaºului Dragon, aºa cã se lãsã o
liniºte atât de adâncã încât se putea auzi cum troznesc lemnele
în ºemineu. Doar cã Dragonul nu pãru deloc supãrat. Se uitã
cu atenþie la broscuþa testoasã, ba scoase la ivealã chiar ºi o
pereche de ochelari, dupã care numai ce zâmbi tare caraghios,
aºa cum doar dragonii ospitalieri pot sã zâmbescã, se întoarse
cãtre ºemineu unde slobozi repede o flacãrã din nara staângã
ºi zise cu mare bucurie:

- Þestoaso, nu credeam sã te mai revãd vreodatã. Vãd cã te-
ai fãcut mare, dar tot tu eºti, prâslea de altãdatã! Care va sã zicã
ai ajuns dincolo de Orizont pânã la urmã! Phii, cine s-ar fi
gândit cã dintre noi doi, tu pe apã, eu prin aer, tu vei rãzbi
dincolo de zare!

- Tare mi-e teamã cã dincolo de zare e înapoi cãtre casã, cãtre
Marea cea Mare, bãtrâne Dragon, mai zise þestoasa, în timp ce în
peºterã începeau sã se audã ºuºoteli ºi exclamaþii de mirare. De
abia acum pricepurã cu toþii cã, de fapt, þestoasa ºi dragonul se
cunoºteau de mult ºi cã nu se mai vãzuserã de ceva vreme.
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În seara aceea fu petrecere ºi hãrmãlaie multã în peºtera
Dragonului ospitalier din Pãdurea Vrãjitã. Cãtre dimineaþã se
hotãrârã cu toþii sã purceadã deîndatã pe Râul fãrã Nume care,
mai devreme sau mai târziu nu avea unde sã sfârºeascã
altundeva decât într-o apã mare, dincolo de zare, erau de acord
contele Urechilã ºi Dragonul ospitalier. Aºa citiserã ei în toate
cãrþile scrise demult, de cãtre scriitori învãþaþi, care nu se puteau
înºela cu una cu douã. ªi iatã-i dispãrând în lumina plãpândã a
dimineþii, cãtre soare-apune, când, în spatele lor, soarele rãsare.
Cum nu se uita niciunul înapoi, cãtre Pãdurea Vrãjitã, ºi cum
niciunul nu se întrebase de ce era Pãdurea, la urma urmelor,
Vrãjitã, nimeni nu putu sã vadã cum, pe mãsurã ce Corabia
Mãiastrã ºi Insula Plutitoare se pierdeau în depãrtare, totul în
urma lor dispare. Dispare stânca ºi peºtera cu toatele cãrþile

sale, Râul fãrã Nume cu toate þinuturile dinspre izvoare, copacii
tãcuþi ºi mai ales firava luminã dispare. O clipã doar ursuleþul
Moº Martin tresãri când, pe neºtiute, o picãturã amarã îi poposi
pe botic. Întoarse privirea ºi vãzu cum deasupra sa lãcrima nu
Insula Plutitoare, ºi nici o salcie plângãtoare, ci o privire uriaºã,
mare, mare, mare. ªi atunci pe ursuleþ îl apucã o temere
cutremurãtoare, dãdu sã strige ceva cãtre ceilalþi dar nu mai
apucã sã spunã decât „Sânzianaaaaa!!!!” ºi toþi se pierdurã cu
totul într-o negurã adâncã, fãrã cale de întoarcere, care nici
mãcar nume nu are.

..............................................................................................

 vara 2006,
Mûhlbach, Transilvania

BABA. O POVESTE CENUªIE

Ovidiu BaronOvidiu BaronOvidiu BaronOvidiu BaronOvidiu Baron

Era cam pe vremea începutului anului doi de facultate.
Poposisem în Sibiu la un prieten ºi mã gândeam cã banii pe
care mi-i dãduse tata pentru cazare nu-mi vor permite cine ºtie
ce confort în anul universitar care stãtea sã înceapã. Cãminele,
dintre care vizitasem douã, nu mã atrãgeau prea tare, camerele
arãtau jalnic ºi erau locuite de câte opt studenþi. Nu erau de
nici unele pe acolo. Baia era dezolantã, cu chiuvete metalice
ruginite, din care abia dacã una sau douã rezistau eroic pe un
perete care, la rândul lui, pãrea sã iasã dintr-un rãzboi de lungã
duratã. Apa era plinã de ruginã ºi arareori era încãlzitã, iar
toaletele fãrã uºi te îmbiau sã admiri mormanele de rahat aºezate
metodic de o parte ºi de alta a gãurii turceºti care ar fi trebuit sã
le înghitã. Holul era nezugrãvit de ani mulþi, astfel cã varul
începuse sã coboare de bunã voie de pe pereþi, lãsând în urmã
o culoare imposibil de distins. Pentru toate aceste minunãþii
administratorul îmi ceruse o ºpagã care echivala cu vreo douã
luni de cazare într-un apartament onorabil. Aºa cã am zis nu.
Voi gãsi ceva mai bun, cu atâþia bani cât am în buzunare.

Am început sã caut. Mai întâi am nimerit la un moº, undeva
în apropierea facultãþii. O clãdire veche, dar solidã, din care
omul deþinea doar o camerã. A venit sã mi-o prezinte ºi pãrea
foarte bucuros de întâlnire.

- E ieftinã, mi-a zis. ªi trebuie sã þii cont cã e în zona centralã.
- Da, spun eu.
- Chiar ultracentralã, adaugã omul.
- Da, adaug eu.
Zidurile erau foarte înalte, vreo cinci-ºase metri, cel puþin.

Preþul nu era mic deloc ºi îmi cam depãºea posibilitãþile, dar
cãutam cu mintea soluþii. Voi lucra, voi avea bursã, voi cere
mai mult de la pãrinþi, mã voi împrumuta pentru început de la
unchiul meu ºi alte câteva soluþii temporare sau definitive îmi
treceau prin minte.

- Nu putem scãdea din preþ? am întrebat.
- Domnule, mie nu îmi plac oamenii care vin sã cumpere

ceva ºi cer sã li se scadã din preþ.
- Dar eu nu cumpãr...
- Ba da, cumperi, cum sã nu.
- Închiriez.
- Tot un fel de a cumpãra.
- Mã rog, dar totuºi, vã puteþi gândi la un preþ mai mic, sunt

student, ºtiþi, nu am foarte mulþi bani.
- Cum spuneam, apartamentul e ultracentral.
- Care apartament? E doar o camerã.
- Eu îi spun apartament.
- Înþeleg. ªi preþul e aºadar fix.
- Nu e. Pot scãdea ceva. Dar foarte puþin.
- Cât?
- Vrei sã-l închiriezi?
- Vreau.
- Cât ai la tine?
- O sutã cincizeci de mii.
- Dã-i încoace ºi mai vii cu cincizeci ºi batem palma.
- Bine. Bucãtãria unde e? întreb eu, numãrând banii.
- Nu e, zice el.
- Dar baia?
- Te speli în oraº.
- Un WC mãcar?
- Ceri prea mult, se rãsti omul, întinzând mâna dupã bani.
- Dar e normal, mã gândeam cã e ceva în clãdirea asta,

mãcar o baie comunã, zic eu, punând banii la loc în buzunar.
- Dacã nu vrei sã închiriezi, de ce ai mai venit? se rãsti

omul.
M-am apropiat cu spatele de uºã, privindu-l atent, ºi am

sãrit în holul minuscul ce dãdea pe trotuar.
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