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Cuvânt înainte

„în ziua de cinci Răpciune, 7525 la Șolomonanța
Iubiți Ucenici juniori și seniori,
Acum, când ne apropiem de despărțire, așteptăm de la domniile vostre să ne ne scrieți, în mai multe sau mai
puține cuvinte, despre ce ați învățat și ați aflat la școala noastră în aceste zile de început de
Răpciune, despre ce ați mai fi dorit să învățați și să aflați și ce întrebări mai aveți a ne pune.
Vă aducem aminte că așteptăm să ajungă la noi., nu pe nori, ci prin internet până în
15Răpciune, proba pentru absolvirea primului dintre cei șapte ani de multe și grele încercări,
adică așteptăm POVESTILE UCENICILOR SOLOMONARI cu VĂLVE, LUPARI, PRICOLICI ȘI...
CU VOI ÎNSIVĂ împreună cu DESENELE care își au rostul nu numai să împodobească povestea,
ci, mai ales, să fie o cheie de deschidere spre alte tâlcuri ale ei,
Dascălii Solomonari”
revistacercurilor@yahoo.com
Pentru conformitate, data este de 5 septembrie 2016, ucenicii juniori și seniori sunt copiii, adolescenţii și „consilierii” lor
de lectură invitaţi la Cluj la „Școala Solomonarilor a lui Solomon Marcus” – ateliere de documentare, scriere și ilustrare de
text cu Adina Popescu și Adrian Barbu —, pentru că pe parcursul unui întreg an s-au distins în activităţile iniţiate în cadrul
Lecturiadei 2016 „D-apoi cum să nu fie dac-o fost”, dascălii solomonari sunt organizatorii, care, în multe privinţe, se consideră
tot ucenici, iar desenul este un decupaj dintr-o gravură a lui Marcel Olinescu.
Tot pentru conformitate și apelând la o terminologie deja intrată în uz, scrisoarea este, de fapt, un feedback cu
deschidere spre un follow up la sfârșitul celor cinci zile ale întâlnirii.
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Feedback-urile date pe loc au fost mai mult decât încurajatoare, dar poveștile ilustrate s-au lăsat așteptate. Se vede că
ucenicii au avut nevoie de timp pentru a-și reface puterile și inspiraţia după „încercărila care de care mai grele” prin care au
trecut la Cluj. Până la urmă Balaurul Internet s-a pus în mișcare și timp de două luni ne-au tot sosit povești. În prima carte din
acest volum vă prezentăm o selecţie.
Pentru că de data aceasta nu am fixat o temă precisă, poveștile sunt destul de eterogene. O parte sunt un fel de
autoficţiuni, pentru că transpun din perspectiva „chipului nostru ascuns”, adică a zânelor, a puilor de balauri și de zmei,
experienţele trăite în cele cinci zile la Șolomonanţa. Altele, în care se adoptă o perspectivă obiectivă, exploatează,
transferând în ficţiune, informaţii despre solomonari în general, dobândite în cadrul atelierelor de documentare. În sfârșit,
sunt și povești care duc mai departe nucleele narative exersate la Cluj iar eroii lor sunt zâne, pricolici, Pâca, uriași magici și
lupi protectori.
Ca iniţiatori ai Lecturiadelor elevilor, proiect care face parte dintr-un program mai amplu – „Cercuri de lectură” – am avut
câteva surprize plăcute. „Cercuri de lectură” este un program de cercetare-acţiune în care aspectele practice sunt provocate
de noi (Lecturiadele sunt un astfel de exemplu), ele permiţând, apoi, formularea unor concluzii cu un anumit grad de
generalizare și aplicabilitate. La început, evident, am pornit de la o situaţie de fapt – criza lecturii școlare, susţinută cu date
concrete – și am o ipoteză – convingerea că situaţia s-ar putea ameliora dacă s-ar schimba perspectiva asupra lecturii în școală
–, cu intenţia de a găsi soluţii. După 14 ani e greu de spus unde începe și se încheie partea practică, unde începe și se încheie
cea teoretică. Un lucru este însă cert, Lecturiadele elevilor, care le dublează pe cele ale coordonatorilor de cercuri, sunt
gândite nu doar ca un premiu pentru cei mai buni elevi cititori și „scriicei” (tare îmi place cuvântul inventat de Simona Popescu),
ci și ca o veritabilă (inter)formare pentru „consilierii” lor nu numai pentru că li se oferă prilejul unui schimb de experienţă la
nivelul întregii ţări, ci, mai ales, pentru că, într-un cadru nonformal care permite „copilărirea” și întoarcerea la plăcerea pură a
lecturii/scrierii, își pot observa elevii și se pot observa pe sine, în condiţiile supunerii la aceleași situaţii ca primii. Consecinţele
pe care mizăm sunt legate de o schimbare de atitudine faţă de abordarea lecturii în cadrul formal al școlilor unde profesează.
Paranteza, poate prea lungă, a fost însă necesară pentru a puncta surprizele. Prima este legată de autorii poveștilor
ucenicilor solomonari, care nu sunt numai ale copiilor și adolescenţilor. De data aceasta am primit texte semnate de „ucenicii
seniori” sau scrise și desenate împreună „la una, două sau trei mâini” de juniori și seniori. A doua este că am primit și câteva
povești semnate de „ucenicii ucenicilor”, poate cea mai bună dovadă că „învăţăturile solomonărești”, la fel ca poveștile, se
transmit mai departe, în orele de clasă și cercuri.

Mi-am pus întrebarea dacă atelierele conduse de o scriitoare și un ilustrator – ambii bine cotaţi în domeniul lor, carismatici
și știind să lucreze cu copiii – au avut urmări asupra calităţii textelor și desenelor, cu alte cuvinte, dacă aceste povești sunt
mai bune decât textele semnate de aceiași elevi în „Poveștile cu vâlve...” și le-am reciti pe primele. În majoritatea cazurilor se
observă diferenţe mai ales la textul scris. Majoritatea a ieșit din sfera compunerilor școlare, sunt mai dinamice, câteva
mizează pe efecte umoristice și pe o simpatică autoironie, sunt mai îngrijite stilistic.
Cartea a doua, Drumuri și popasuri prin locuri legendare, cuprinde poveștile clasate pe primele 30 de locuri la proba de
scriere creativă a Lecturiadei elevilor 2017 „Un loc pentru fiecare”. Atunci când am propus tema intenţia noastră a fost să
mergem în continuarea Poveștilor cu vâlve, lupari..., dar acum punând accentul pe „chipul ascuns” al locurilor din jurul nostru. Ca
de fiecare dată am cerut ca povestea să fie însoţită de un desen original. Dacă practica școlară din timpul orelor de română îi
face pe copii mai dezinhibaţi în ce privește scrierea, a fost mai greu cu desenele. Se pare că sunt convinși că pot desena numai
cei care au talent. Totuși, cei mai mulţi au făcut efortul să-și ilustreze textul, dacă nu cu un desen, atunci măcar cu o hartă.
Am primit câteva povești bune de la „absolvenţii” primului an al Șolomonanţei, ceea ce este bine pentru că începe să se
întrevadă o continuitate în preocupările lor. Ne bucură că mulţi dintre cei care și-au făcut debutul în cărţile publicate online
de noi au prins curaj, au început să participe și la alte concursuri de scriere creativă sau au trimis și li s-au acceptat texte în,
deocamdată, singura revistă de scriere creativă pentru copii de la noi, „Ordinul povestitorilor”.
Printre invitaţii din anul acesta la Școala Solomonarilor sunt însă și elevi, însoţiţi de profesorii lor, cu care ne vom vedea
prima dată. După ce au fost încurajaţi de prieteni și părinţi, știm că așteaptă cu emoţie și nerăbdare primul contact cu un
public necunoscut.
În câteva cazuri am primit de la același liceu povești ale unor adolescenţi coordonaţi de profesori diferiţi. Înseamnă că
ideea și mai cu seamă convingerea că astfel de concursuri sunt utile începe să funcţioneze.
Alteori, am primit un număr mare de povești, toate interesante, de la elevii aceleiași clase și a fost greu să facem o
selecţie, pentru că ar fi meritat toate să fie alese. Se vede că profesorul a înţeles importanţa unui astfel de concurs în
dezvoltarea interesului pentru lectură și scriere a tuturor elevilor și și-a găsit timpul să le pună în practică atelierele de
scriere în clasă ca apoi să adune textele într-o cărticică, transformând lansarea ei într-un veritabil eveniment, cu invitaţi
părinţi și colegi. Astfel de evenimente s-au întâmplat la Galaţi, Hunedoara și Bacău și s-au încadrat într-o acţiune a
programului „Cercuri de lectură” de promovare a atelierelor de lectură și scriere în școli la nivel naţional, având șansa să intre,
printre cursurile opţionale, odată cu aplicarea noilor programe la gimnaziu.
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Nici de data aceasta nu voi vorbi despre calitatea în sine a poveștilor. Nici nu se poate face pentru că nu ai cum să compari
textul unui copil de 10 ani cu cel al unui adolescent de 17 ani. De aceea în cadrul celor două capitole am adoptat ordinea
alfabetică a autorilor, specificând vârsta.
Titlul, „Drumuri și popasuri prin locuri legendare”, a fost suficient de generos ca să acopere interesele copiilor. Drumurile
pornesc din prezent și ajung într-un trecut al poveștilor sau al figurilor istorice marcante ori într-un viitor mai mult sau mai
puţin utopic; pornesc din locuri reale și ajung în tărâmuri imaginare, de unde protagoniștii se întorc, desigur, marcaţi de
aventura călătoriei. Cei mai mici pun accentul pe aventură și înfruntare, adolescenţii sunt mai preocupaţi de parcurgerea
drumului spre sine.
Popasurile se fac în istoria legendară a localităţii în care trăiesc, în locuri în care ajung în vacanţe. De fiecare dată sunt
riguroși în a-și specifica sursele cele mai credibile: tradiţionale − bunicii și străbunicii, culegeri de legende − și moderne −siteuri specializate și nelipsitul wikipedia.
Multe dintre povești sunt scrise la persoana I, convenabilă pentru că își pot transpune propriile emoţii; alteori se afirmă
răspicat că s-a optat pentru structura basmului, dar structurile și limbajul în cele mai multe rămâne destul convenţional, în
genul sfârșitului de secol XIX. Nu știu care e cauza, poate îi inhibă cuvântul „legendar”. În câteva se pot recunoaște cu
ușurinţă ecouri din cărţi (Mircea Eliade, Alice în ţara Minunilor, Harry Potter) sau ceva din tensiunea filmelor horror.
Pentru că nu îi putem invita pe toţi autorii la Școala solomonarilor din acest an, am respectat alegerile juriului în privinţa
primilor cinci clasaţi din fiecare ciclu școlar, numele lor fiind anunţate oficial în 15 iunie pe site-ul asociaţiei: www.anpro.ro
Criteriile de selecţie, anunţate prin regulament, au fost de ordin didactic și cred că așa trebuie să fie, pentru că miza noastră
nu este să lansăm genii precoce, ci să promovăm lectura și scrierea printre toţi copiii.
Închei, mulţumind juriului alcătuit din redactorii „Consilierului de lectură” (Corina Dindelegan, Ioana Nanu, Mihaela Nicolae,
Marinela Scripcaru, Marilena Șerban), având-o ca președintă pe Adina Popescu.
Mulţumim ca de fiecare dată părinţilor, profesorilor, în special celor de română, și coordonatorilor de cercuri care au făcut
publicitate concursului și și-au încurajat copiii să participe la „Lecturiada elevilor 2017”. Și, mai mult decât atât, au făcut o
bună promovarea a atelierelor în școala lor, nu vorbind despre ele, ci demonstrând cum funcţionează.
Tot ca de fiecare dată vă invităm să citiţi poveștile din acest volum. Le puteţi descărca de pe www.anpro ro Și poate veţi
descoperi sau veţi reciti pe celelalte din această serie care începe în 2009 cu „100 de povești cu stele și pitice”
Monica Onojescu, august 2017
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CAMELIA CIRCA - CHIRILĂ, ANYIA CIRCA - CHIRILĂ, ERIC BEJAN

A fost odată ca niciodată. Așa încep mai toate poveștile. Povestea mea va începe, însă cu... „n-a fost niciodată ca odată”, întrun început de toamnă clujeană, când frunzele nici nu apucaseră bine să se îngălbenească mă trezii poftită la o școală de
ucenicie. Mai exact, de solomonărie. O Solomonanţă. Mi-am pus pălăria de ucenic pe cap, m-am urcat în mașină și am pornit spre
Cluj. Trebuie să zăbovesc puţin în poveste și să vă spun, dragi cititori, că pentru mine, Clujul e un oraș de suflet. În copilărie și
în adolescenţă, verile mi le petreceam aici și, foarte des, și sfârșiturile de săptămână. Mătușa mea mă primea cu inima
deschisă, iar eu nu pregetam să mă las vrăjită de fiecare plimbare prin Parcul Mare, de merele coapte și glazurate, de ieșirile
la cinema Republica, de orele de literatură sau de franceză, de serile pline de povești în balconul mătușii, de prânzurile
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copioase, de jocurile împreună cu verișorii mei și de alte și alte întâmplări minunate. Astfel că (re)venirea mea la Cluj e mereu
un prilej de bucurie.
Iată însă că întâmplarea ce stă să se povestească în paginile ce urmează a fost odată dată mie spre neuitare. Căci nu oricui îi
este hărăzit să fie primit la școala de solomonărie. Trecui prin probe grele ca să ajung aici. Îmi găsii, la rândul meu, ucenici.
Pornirăm în căutarea spiridușilor, a vâlvelor și a luparilor. Și îi așezarăm în paginile unor povești de noi scornite. Îi și ilustrarăm
în culoare.

Iartă-mă, dragă naratoare, dar simt nevoia să intervin. Mi-e teamă că n-ai să mă vâri în poveste, căci vorbești doar despre
tine. Înţeleg că ai tot dreptul să fii un narator – personaj. De obicei, așa procedează naratorul – personaj, se pune pe primul
plan. Însă nu uita că în mașină cu tine, în drum spre Cluj, spre Școala Solomonarilor, mă aflam și eu.
Iată, dragi cititori, cum, uneori, personajele se prea grăbesc să apară în poveste. E drept că una din micile mele ucenice era
această fetiţă, Anyia, care, alături de Eric, mă însoţea. Cu toate că, dacă e să respectăm realitatea, eu îi însoţeam pe ei. Dar la
fel de drept e că, în fond, în povestea lui, naratorul poate face ce dorește: poate respecta sau nu adevărul creându-și propriul
adevăr, poate introduce personajele când dorește. Poate chiar să renunţe la anumite rânduri scrise anterior.

Nu ești o naratoare foarte eficientă, te pierzi în detalii inutile. Dacă îmi dai voie, aș putea să te ajut să scrii puţin mai ritmat.
Mi-e teamă că cititorii deja s-au plictisit. Și mai cred că și Eric are ceva de spus (pardon!, de scris), numai că se sfiește să
intervină.
Ce poate face un narator într-un asemenea moment? Vă mărturisesc că tot ce îmi trece prin cap este o pauză (publicitară)
narativă. Așadar, peisajele pe care le zăream pe fereastra mașinii îmi reiterau drumul parcurs de atâtea ori. Aceiași copaci
zâmbeau auriu și roșiatic în frunze, același susur al apei, același cer tulburător de senin. Bucăţi de paradis treceau pe
dinaintea ochilor mei. Frunzișul copacilor se îmbina într-un chip fericit: nuanţe de galben, portocaliu, roșu, bordo făceau
sufletul să freamăte... te simţeai atât de buimăcit și de sedus că nu puteai decât să păstrezi ochii mereu deschiși și să
savurezi tabloul viu al naturii. Pe alocuri, vreun izvoraș răzleţ se juca învolburându-se printre pietrele reci și te îndemna la
visare... alteori, scobită în munte, se zărea vreo peșteră întunecoasă, care te ducea, poate în lumea minunată a Alisei: spre
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iepurele alb, broasca ţestoasă, ducesa, regina, fantele de cupă, pălărierul, iepurele de martie... sau, de ce nu?, spre zmeul –
camionagiu Tase și Pricoliciul pe care-l agăţase la oglinda retrovizoare... Sufletul meu căuta în amintire și în...

Nu, că acum e prea de tot! Pe cititor nu îl interesează rătăcirea prin amintiri. I s-a promis încă din titlu o poveste la (poftim!) o
mână. De fapt, cititorul știe deja că va fi o poveste la două, de fapt, la trei mâini. În orice caz, o poveste. Care începe cu... a
fost odată ca niciodată...
Personajul acesta are mult curaj. Am stabilit deja că formula de început e alta. De când are personajul
dreptul de a modifica vorbele naratorului?

Bine, bine. Cum vrei, dar dă drumul odată poveștii. Că altfel, cititorii se vor plictisi ca niciodată.
Școala Solomonarilor se afla într-un castel de sticlă. Toţi ucenicii solomonari se adunaseră acolo de prin
toate colţurile ţării. Maeștrii solomonari îi primiră cu căldură și le puseră în braţe Marea Carte de
Învăţătură. O deschiseră și descoperiră cu uimire că era o carte plină de probe de iniţiere într-ale
solomonăriei poveștilor. Nu mică le-a fost mirarea văzând că, încetul cu încetul, cartea le prezicea tuturor
prin ce va trece fiecare. Oracol? Vrăjitorie? Sursă de înţelepciune? Cartea aceasta avea să fie, mai
degrabă, un soi de ghid.
Așadar, cu ghidul în braţe, ucenicii porniră la drum. Sfânta Joi le deschise zâmbind cu blândeţe prima
poartă. În spatele ei, se zărea o zână cu o carte în mână: O istorie secretă a Ţării Vampirilor. Zâna Adina, zâmbitoare și ea,
promise câteva zile de... poveste. Căci urma să îi înveţe pe ucenici cum să scrie fiecare câte una. Pentru început însă, își
deschise cartea și le citi ucenicilor despre Pricolici. Când... ce să vezi? Pricoliciul scăpă din paginile cărţii și fugi prin încăpere.
Fiecare ucenic încercă să-l prindă în paginile lui.
„Am tresărit când pe foaia mea m-am trezit cu un pricolici care se lupta din răsputeri cu cuvintele. Încerca să-și facă loc în
povestea mea. Ceva însă nu îi plăcea. Eu încercam să-l urc în vârful unui turn, iar el nu voia și pace!
Făcea o harababură de nedescris. Așa că, m-am hotărât să scap de el cu ajutorul stiloului. Însă el a apucat capătul și s-a agăţat
de peniţă. Nu știam ce să mai fac, cum să-l vâr înapoi în poveste. M-a mușcat de deget și atunci m-am supărat. Jenată de
privirile celorlalţi ucenici solomonari aţintite asupra mea, i-am șoptit:
— PRICOLICIULE, fii bun și treci înapoi în poveste!
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— Nu vreau, mi-a răspuns el. Există milioane de alţi pricolici. Nu sunt singurul pricolici!
Te rog, înţelege, trebuie să construiesc o poveste cu tine ca personaj principal!
Fugi prin pădurea din povestea mea, însă doar pentru a aduna o haită de pricolici, pe care mi-i înfăţișă mândru de isprava lui.
Unul însă avea pletele prea lungi, altul avea dinţii prea înspăimântători... niciunul nu-mi era pe plac.
L-am chemat pe Eric în ajutor. Nu știam cum mi-aș putea continua povestea. Așa un personaj neascultător precum Pricoliciul nu
mai întâlnisem. De fiecare dată, reușisem să duc până la capăt câte o naraţiune, căci personajele acţionau conform imaginaţiei
mele. De această dată însă până și prezenţa haitei de pricolici mă încurcase tare rău. M-am uitat mai cu atenţie la povestea
mea. Pricoliciul profitase de situaţie și o ștersese. Nici urmă de el...”
Și, așa, Pricoliciul zăbovise când în paginile unui ucenic, când în ale celuilalt. Pesemne că îi plăcea să experimenteze tot felul de
situaţii în care era imaginat de ucenicii solomonari. După ce-și regăsi locul în carte, Zâna o închise zâmbind ca pentru sine. Știa
că Pricoliciului îi place să călătorească. Nu își imaginase însă că vraja ei avea să funcţioneze atât de bine încă din prima zi. Sau
poate că ucenicii erau mai talentaţi decât își închipuise ea.
Solomonarul Adrian sosi și el. Vrăjile lui nu se făceau cu vorbe, ci cu forme și culori; cu linii, puncte, pătrate, cercuri și... așa,
chipurile noastre ascunse prinseră viaţă. Descoperii cu stupoare că eu însămi eram o vrăjitoare. Cu nelipsita aluniţă pe obraz.
Dar ce straniu! Eric se preschimbase el însuși în Pricolici, iar Anyia într-o fetiţă – viţeluș. În jurul meu, toţi ucenicii căpătară
alt chip: spiriduși, zâne, centauri și alte vietăţi se trezeau ca dintr-un somn greu. Intraserăm în poveste și ne credeam cu toţii
autori. Nu mai aveam însă ce face. Metamorfozarea începuse. Sfânta Vineri și Zâna își scuturaseră baghetele.
„Într-o zi, din Împărăţia Perfectă, Dumnezeu a trimis pe cel mai bun dintre îngeri să vegheze pe pământ. El a văzut multe
lucruri interesante, cum ar fi un lup care îl ajuta pe un iepure să scoată un morcov, un urs care strângea nuci împreună cu o
veveriţă, dar a văzut și o bătrână care plângea pe vârful vulcanului. Ea i-a spus că soţul ei a căzut în crater. Îngerul zboară ca
să-l salveze. Dar nu era nimeni acolo. Bătrâna care era, de fapt, Satana și-a scos furca și l-a împins pe înger în lavă. Așa,
îngerul a ajuns în Iad, transformându-se într-un drac. El iese în fiecare zi la suprafaţă, păcălind alţi îngeri naivi.”
Iată cum metamorfozarea se întâmpla sub ochii mei. Era, oare, însă una necesară?
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Dacă mi se permite să intervin, eu aș zice să da. Și eu m-am preschimbat din fetiţa – viţelaș într-o leoaică. Ca în orice basm, nu
trebuie să ocolești răul sau să spui că el nu există. Trebuie să-l depășești trecând prin el. Așa devii puternic. Îmi cer iertare
de la cititori. Poate nu trebuia să spun asta, ci să-i las pe ei să ghicească.
Oricum, răul era făcut și desfăcut. Mai mult, Pricoliciul scăpase din nou din carte. Iar în mijlocul unui muzeu spre care ne-au
purtat pașii, solomonarul Adrian încercă să-l prindă pe coala de hârtie. Zâna Adina, tristă, îi spuse că nu era Pricoliciul ei.
Imortalizase un alt pricolici. Și atunci, sub ochii noștri, se petrecu o nouă vrajă. Chemat cu șoapte de zână, Pricoliciul se ivi de
sub markerul colorat al solomonarului. Avea ochii triști și hăituiţi. Ne cerea compasiune, dar noi eram fericiţi că-l văzuserăm
apărând din neant.
În cea de-a treia zi de răpciune, ucenicii primiră toţi câte o baghetă fermecată. Aveau voie acum să le scuture în
aer, nu însă fără să sloboade câteva vrăji inspirate de solomonăreasa Corina. Baghetele creară un vârtej ameţitor
și, dintr-o dată, castelul de sticlă se umplu de povești care mai de care mai fermecate: povești în lanţ, ce încântau
prin savoare, povești pe bucăţele, ce ne făceau să râdem zglobiu. Ușor - ușor, toţi pricolicii, zmeii, vrăjitoarele,
fetiţa – viţeluș și celelalte făpturi deveniră cu toţii copii. Joaca pusese stăpânire pe Școala Solomonarilor. Se
râdea cu zgomot. Se bătea din palme cu ardoare.
Și așa, copilărite, făpturile de basm o porniră a doua zi spre Pădurea Bântuită, unde le aștepta...
„…o vânătoare de comori. Pe drum, m-am întâlnit cu doi zâni ai apelor, care mi-au dat prima stea din cele șase de
care aveam nevoie ca să devin un solomonar. Continuându-mi drumul, am găsit o grotă ascunsă în cuptorul cu vatră,
înăuntru era un toiag, dar înainte să pun mâna pe el, un zmeu îmi sări în cale. Zmeul a vrut să mă apuce, dar eu pe
sub picioarele lui m-am strecurat și toiagul l-am apucat. Am lovit cu toiagul în pământ și o prăpastie îl înghiţi pe
zmeu și o nouă stea apăru.
Am intrat apoi într-o peșteră. În întunericul adânc, zării un pricolici, plângea întruna și încerca să iasă de acolo.
— Bunule solomonar, te rog dă-mi drumul și te voi ajuta până la moarte , spuse pricoliciul.
Desigur! am spus eu.
Am lovit cu toiagul din nou și gratiile se crăpară. O nouă stea îmi apăru.
— Încă două stele și ajung solomonar!
Dintr-o dată, am iscat o furtună fără să-mi dau seama.
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— Din păcate, mai am nevoie de o singură stea ca să pot opri furtuna.
O stea căzătoare se prăbușise lângă un copac, dar era prinsă într-un meteorit. Am pornit o furtună cu fulgere care au crăpat
piatra în patru, a ajuns steaua cu numărul cinci, cu ea am oprit furtuna.
Ultima probă a fost cea mai grea. Trebuia să trec prin Pădurea Hoia fără să ameţesc.
Pricoliciul m-a luat în spate și m-a dus din copac în copac până pe partea cealaltă, unde a șasea stea s-a unit cu celelalte cinci,
devenind o stea pe care o port în mine și acum.”
Povestea ne dă acum ghes să ieșim din ea. Noi am mai sta însă. Căci chipul nostru ascuns ne-a plimbat printr-o lume cum nu
credeam să se mai înfiripe. Dar cum să ieșim de aici? Nu mai știm calea. Poate vom rămâne captivi pe veci în această poveste…
— Mie nu mi-ar părea rău, zise Anyia chicotind.
— Nici mie, întări Eric.
Nici mie nu mi-ar displăcea parcă. Dar știu că înafara acestei povești mă așteaptă ceilalţi ucenici. Ar trebui să încheiem cumva
povestea.

- Și dacă e o poveste fără sfârșit?
- Ei, nu e chiar așa, toate poveștile au un sfârșit.

- Aceasta poate avea un început în loc de sfârșit.
„A fost odată o școală a solomonarilor în care ucenicii învăţau de la maeștri cum să devină vrăjitori adevăraţi ai cuvintelor și ai
formelor plastice. Joimăriţa i-a așteptat cu mare căldură și cu gustări calde de la Ileana Cosânzeana care le-a dat micilor
voinici multă putere. Pe scaune se aflau mapele oficiale cu programul și caietul de învăţătură, iar pe coperta mapelor
prezentarea Maeștrilor Solomonari care le dădeau speranţe ucenicilor că vor deveni și ei mari vrăjitori. Ucenicii au trecut prin
multe probe precum căutarea personajelor în diferite surse: vrăjiblioteca.com, magipedia. com, soloogle.com. În pauze, ucenicii
mai treceau pe la Ileana și pe la standurile cu propriile povești. Ceea ce era incredibil era faptul că ucenicii mai treceau prin
probe bonus precum: căutarea micului dejun care putea fi găsit la Baghila sau la Vrofi; NONPLICTISIRE, respectiv căutarea
unor atracţii după școală; MAREA RUTINĂ, adică aranjarea, spălarea etc. într-un timp util. Într-o zi...
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MĂDĂLINA CÎRSTEA. 17 ani

Odată cu apariţia primelor raze de soare pe bolta leneșă
și tristă, întregul oraș fu cuprins de o forfotă mare. Ce să
fie, ce să fie? se întrebau unii, în timp ce alţii se gândeau
intrigaţi că era vorba de deschiderea vreunui
supermarket din ăla nou și tare își blestmau soarta
fiindcă nu fuseseră în stare să se ducă și să se alăture
îmbulzelii, doar-doar de-ar fi reușit să apuce măcar o
amărâtă de tigaie, d-aia din ceramică, cum se poartă
acum.
Uitaseră se pare să își verifice calendarele magice care
stăteau, de când e lumea și pământul, spânzurate în cuiele
bătute în tocurile de la intrare. Căci, dacă ar fi făcut-o,
ar fi înţeles motivul vâlvei de afară. Cititorul nostru sigur
se va întreba ce lucru tainic ar fi putut ascunde acel calendar? Hmm, n-ar strica să verificăm... Ahammm, asta era! A
cinsprezecea zi de la Răpciune... carevasăzică întâia zi de școală. Parcă, parcă începe a se lega povestea noastră.
Emoţia învăluia toată orășimea pornită acum spre Colegiul Naţional al Făpturilor Magice. Rânduri după rânduri de spiriduși cu
flori în mâini, încurajaţi de la spate de părinţi grijulii, alaiuri nesfârșite de zâne din Ţările Florilor Timpurii, găști de fete de
împărat și voinici, toate se strânseseră în curtea interioară a liceului. Si dintre toţi și toate, un singur chip ne atrăgea cu
precădere atenţia. Un căpcăun pipernicit, cu ochii mari și bulbucaţi și o gură ușor asimetrică, ţinea într-o mână un buchet mare
de flori de liliac, iar în cealaltă apucase palma protectoare a mamei. Pesemne că era nerăbdător. Până nu de mult, din cauza
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limbii stâlcite în care vorbea și a felului ciudat de a articula cuvintele, greu de înţeles, de unde i se trăsese și numele de
Limbă-Ruptă, urmase doar cursurile Școlii Normale de Căpcăuni din satul de baștină. Iar acum, când Marele Oraș bătea la ușă,
împreună cu toţi copiii din Ţara Magică, se simţea oarecum stingher.
Părinţii, mama-căpcăun și tata-căpcăun, trudiseră din greu pentru mica lor odraslă, căci se știa pe tot cuprinsul ţării de sărăcia
care, oadată cu Războiul celor 50 de acrii, începuse a stăpâni satele de pe la poalele munţilor. Munceau pe brânci pentru el,
căci era singurul copil născut la început de lună fermecată și trăgeau speranţă că, prin învăţătură, va căpăta un loc de seamă în
Ierarhia Basmului Contemporan. De câţiva ani încoace, așteptau cu suletul la gură să vadă pe ce făgaș necunoscut va apuca
povestea lor, transmisă din străbuni în străbuni, care se pierduse la al nouălea neam.
Cei drept, primele săptămâni de liceu au fost groaznice pentru căpcăunul nostru, căci nu cunoștea pe nimeni și avea mereu
impresia că ceilalţi se uită pieziș la el și, atunci când îl întâlnesc, fac cale-ntoarsă de unde vin. Cu timpul însă Limbă-Ruptă se
împrieteni întâi cu un elf, apoi cu o zână, apoi cu sora zânei, verișoară primară cu fiul directorului, apoi cu prietena surioarei
zânei care era o urieșiţă piticată și ciuntată la vârf, apoi cu prietenul prietenului elfului dintâi, și tot așa până își făcu o gașcă
adevărată. Toţi trăgeau la el căci avea lipici și de cine se prindea nu se mai dezlipea până când nu deveneau prieteni.
Singura de care nu reușise în ruptul capului să se apropie era Rodica Marţolea, cea mai căutată fată de împărat, cu cea mai
mare moștenire de la tat-său, prima în top-ul revistei „Fetelor de împărat, hai la măritat!”.
Într-una din zile, își luă inima-n dinţi și se duse și o întrebă dacă vrea să-i fie parteneră la Balul Bobocilor care avea să se ţină
în următoare duminică după lună plină.
Eu văzut la tine umoasă oc și vrau mergem la bal. Tu vrai?
Căpcăun, căpcăun, cap nebun! Ești hidos cum altul nu-i, dar si prost de pus în cui. Eu cu tine niciodată n-am să merg nici
spânzurată!
La auzul acelor vorbe, Limbă-Ruptă se înfurie peste măsură. Sâmgele de căpcăun îi clocotea în vene și cercuri de aburi mari i se
prelingeau din urechi încât arăta ca o oală sub presiune pusă pe ochiul încins al aragazului. Și numai ce se mai uită de două ori la
fata de împărat că o și prinse de mijloc, o încălecă pe calul răpciugos moștenit de la tat-său și numai iaca porniră la galop spre
grota sa.
Sărmana Rodica bocea și striga ca din gură de șarpe și îl ruga să o întorcă la împărăţie, dar căpcăunul se înrăise într-atât de
mult încât nici nu mai auzea. Și nu se mai opriră până ce n-ajunseră la grotă.
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Când l-au vazut ai săi, cum venea călare cu fata de împărat zbierând după el, mă-sa să leșine în prag, tac-so mai-mai să-l ia la
bătaie. În zadar s-au căznit și au lăcrimat, încercând să îl ducă la un Centru de Reabilitare pentru Căpcăuni, Limbă-Ruptă era
de neînduplecat.
Și de atunci trăiește solitar, fără prieteni nici chiar din neamul căpcăunilor și contiună să răpească fete de împărat, să
înjumătăţească împărăţii și să frângă inimile bieţilor părinţi cărora le fură odraslele din bătătură. Și de încearcă cineva să i se
împotrivească, pe loc își înfige colţii în el și îl dă gata dintr-o singură înghiţitură.
Se povestește că tot el era cât p-aci să îl halească chiar și pe vestitul Făt-Frumos, dacă nu intervenea la timp sfânta aia din
Pădurea Fermecată. Și, cine știe, poate vă va hali și pe voi de veţi îndrăzni vreodată să o salvaţi pe afurisita fată de împărat.
Așa că fiţi cu băgare de seamă. Eu v-am spus!
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CRISTINA COROAMĂ, 17 ani

Trăia odată, pe un tărâm al cărui nume a dispărut din de istorie, un băieţel. Era un copil foarte deştept, curios din cale afară
şi, pentru că nu avea nici mamă şi nici tată, ci doar o bunică ce îi umplea capul cu fel de fel de poveşti, voia ca atunci când va fi
mare să devină solomonar.
Visa cu ardoare la fie admis la Școala Solomonarilor şi încerca din răsputeri să ţină minte făpturile pe care le întâlnea în
poveştile bunicii. „Când voi fi mare vreau să aflu mai multe despre ele”. Până atunci, băiatul îşi petrecea copilăria la poalele unui
munte. Hoinărea prin pădure, se juca cu puii de urşi şi căprioare şi mânca foarte multe mure. Singurul lucru pe care şi-l dorea,
dar pe care nu-l putea face, era să se urce în vârful unui brad ca să atingă un nor. De aceea nici nu suporta să o audă pe
veveriţa Rita povestind cât de frumos este acolo sus. De obicei, băieţelul prefera să se retragă într-un colţ, gândindu-se că
poate îl va întâlni pe uriaşul despre care-i povestea bunica și o să-l ridice până la nori.
Zilele treceau pe nesimţite, poveştile se înmulţeau iar băieţelul devenea tot mai nerăbdător să ajungă la Şcoala Solomonarilor.
Îşi făcuse chiar şi un carneţel în care scrisese câteva poveşti şi impresii cu care ştia că nu va da greş la examen.
Acum, Mihăiţă, Miţă cum îi spuneau prietenii, avea aproape zece ani, vârstă ideală pentru înscriere la susţinerea probelor şi
pregătea ultimele detalii legate de admitere. Nu avea emoţii pentru că aştepta momentul acesta de o viaţă şi era sigur pe
cunoştinţele lui. Acest lucru l-a observat şi Cârcotaşa care, alături de Joimăriţă, era
examinatoare. Cea care l-a condus pe Miţă în sala de examen era însâşi zâna Tiana. Miţă
auzise foarte multe despre zâne de la bunica lui, însă nu şi-a închipuit niciodată cum ar putea
vorbi o asemenea făptură şi de aceea rămăsese fascinat de căldura vocii zânei . Se gândea că
cele ce îl vor examina vor fi la fel de drăguţe însă, de cum a pășit în sală, Joimăriţa i-a spus
să se mişte mai repede că e tânăr, iar Cârcotaşa i-a făcut observaţie cu privire la carneţelul
cu pete mov. Băiatul nu s-a intimidat ci, dimpotrivă, a început să răsfoiască carneţelul în faţa
celor două pentru că „trebuia să termine rapid”. Aşa a şi fost...
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Prezentarea le-a închis gura celor două şi, alături de zâna Tiana, Miţă, a pornit spre Maestrul Cenuşe. Era cel care se ocupa cu
pozele pentru carnetul de ucenic şi care acum îl felicita pe Miţă pentru rezultatele obţinute. Se pare că nu oricine dintre cei
ce ajung aici şi reuşește să le înfrunte pe cele două.
La intrarea în școală, Miţă și ceilalţi ucenici au primit câte o mapă cu diploma de admitere, în colţul căreia stătea poza proaspăt
făcută, un formular de înscriere, programul şcolii şi un caiet plin cu sarcini. Bănuiau că vor avea de muncit mult, dar nu au avut
prea mult timp de gândire căci, conform programului, primul curs începea exact în 10 minute. Aşa că, Miţă, privi în jur spre cel
mai apropiat lift care să ducă la etajul șapte, în Peștera Solomonarilor.
A intrat în sală vioi, a salutat politicos și şi-a ales un loc bun. După care a început să cotrobăiască prin mapă. În program i-a
sărit în ochi cursul numărul doi care se numea „Destinul unui Pricolici”. Nu-şi amintea să fi auzit despre aşa ceva în poveştile
bunicii şi se tot întreba ce ar putea fi. De aceea nici nu prea fusese atent la discursul poetic al Cronicăresei care, ce-i drept,
era o bună scriitoare a vremii. Numai glasul lui Prâslea, ucenic în anul II, îl trezi pe Miţă din reverie. La fel de plăcut ca şi cel
al zânei Tiana, dar mai jucăuș, glasul lui Prâslea suna ca un clopoţel şi-ţi era drag să-l asculţi.
Apoi Joimăriţa a preluat frâiele cursului şi a început să le vorbească ucenicilor despre şcoala de prestigiu la care au venit,
explicându-le sarcinile notate în caiet. Numai Cârcotaşa bombănea într-un colţ spunând că de fapt sarcinile nu stau cam aşa şi
că nici ucenicii nu stau tocmai cum trebuie în bănci.
Mintea lui Miţă stătea numai la Pricoliciul despre care citise în program. Totodată, se întreba ce i-ar putea spune o Ursitoare,
invitată special la curs. Proaspătul ucenic auzise despre ursitoare, ştia că e cea care decide soarta cuiva însă, odată ce
Pricoliciul e născut, înseamnă că cineva i-a decis deja soarta. Aşa că singurul lucru pe care putea să-l facă era să aştepte.
Minutele treceau, discursurile nu mai conteneau, dar a venit și momentul mult aşteptat de Miţă - momentul Pricoliciului. În sală
au apărut Joimăriţa şi Cârcotaşa, iar în spatele lor, îmbrăcată foarte casual, nu ca la botezuri, cu o pereche de ochelari chic pe
cap în locul pălăriei conice, a intrat Ursitoarea cu Părul de Foc. Era foarte degajată, lucru care îi plăcu mult lui Miţă. Cu toţii se
aşezară la locuri, iar Joimăriţa îi dădu cuvântul doamnei. Aceasta s-a prezentat scurt şi a trecut direct la subiectul ce-l
interesa pe Miţă:
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Cu toţii cred că v-aţi întrebat ce-i acela un Pricolici, cu ce se mănâncă el de fapt. Însă, până a începe aş vrea să-l chem alături
de mine pe Meşterul Barbu, fiul Meşterului Manole, un bun cunoscător în de-ale picturii. Lucrurile stau cam aşa: eu vă spun
câte ceva despre Pricolici, Meşterul îl desenează, iar după aceea vom sta şi vom vorbi mai pe-ndelete, căci nu este bine să
vorbim fără ca făptura să fie de faţă.
Câteva râsete s-au auzit în sală, întrerupând vorbele Ursitoarei.
— Şi, cum spuneam, Pricoliciul este o făptură demult ştearsă de pe faţa pământului, dar care peste câteva zile se va naşte din
nou, conform noilor reglementări din recesământ. De aceea poate nici nu aţi auzit de el până acum. Oricum, ceea ce se va
întâmpla cu el de acum încolo va fi în mâinile noastre, căci noi îi decidem astăzi soarta în discuţiile următoare!
A urmat apoi un scurt portret al Pricoliciului, iar la final cu toţii au fost contrariaţi de desenul Meşterului Barbu, căci ei îşi
închipiseră altfel această făpură. Barbu a încercat să se scuze, că „fiecare meşter are stilul”.
Cât despre Miţă, acesta a început deja să lucreze la lucrarea sa de licenţă căci timpul se mişca repede. Surprinzător sau nu,
tema licenţei este Pricoliciul de altădată, făptură despre care ucenicul în anul I la Şcoala Solomonarilor intenţionează să scrie
şi o carte.
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RAMI MIHAI CRISTESCU, 13 ani

— Bine aţi venit, copii, la Şcoala Gimnazială a Solomonarilor
„Şolomonanta lui Solomon Marcus”.
— Dar, doamna, doamna, eu sunt în clasa de zmei!
— Bine, mă, şi ce cauţi aici?
— Păi nu ştiu unde să mă duc!
— A doua pe stânga de la etajul patru, dar ai grijă, măi
zmeuşorule, că de te prind pe aici, te mănânc!
Şi aşa a început primul an de şcoală de vară. Cu
STÂNGUL. Adică a luat startul cu diriga de vară, care da,
era o zmeoaică mâncătoare de zmei ai zmeilor, ameninţând
un ţâncozmeu.
— Copii, acum haideţi în clasă! spuse diriginta cu un ton de
parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, dar vizibil ruşinată de
situaţia cu apetisantul puşti.
Şi aşa am ajuns în sala noastră de clasă. Care, apropo,
este la etajul șapte, iar pe lift scrie, ca de obicei în lumea
nouă: ,,Interzis făpturilor de basm cu un magiometru
depăşind gradul doi”. Dar asta este o prostie! Până şi un
magician începător ce ştie să facă un truc cu degetul mare
are magie de gradul ăla. Un cinci, un șase înţeleg, dar
chiar doi?! Nişte corupţi parlamentarii ăştia de poveste,
ca William Zmekspheare, Ileanca Udreana şi Degeţel Boh
sau Victor Mickey Viorel Mouse!
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Continuând, acum că am ajuns în sala de clasă (care, apropo, nu are mese), diriginta a fost obligată de directorul asociat,
domnul Jar (un spirit de intelectual, probabil un solomonar eşuat sau omorât în războiul Ielo-sirenic), să ne dea cartea
solomarului şi sacul lui Solomon cu tot ce are în el. Bastonul urma să-l primim la absolvire, dacă treceam.
În prima zi, am avut mai întâi dirigenţie. „Bună ziua! Sunt....”; „Purtaţi ecusonul!”; „Să fiţi atenţi!”; „Notaţi tot!” şi multe alte
ziceri de profesor s-au auzit la acea oră de dirigenţie. Însă ce a urmat în ora de creaţie a fost O NEBUNIE!
Creativitate literară facem cu sora cea bună a Pâcăi, zâna Sanatatus. Ea se ocupă cu sănătatea, ştiinţele exacte, dar este şi
scriitoare şi jurnalistă la ziarul „Foaia Veche”. Această zână, nu ziarul, este greco-romană, neagră ca laptele şi păr albastru ca
focul.
Trecând peste descrieri, după ce s-a prezentat în aceaşi formulă cu care ne prezentăm noi toţi (,,Bună ziua! Eu sunt....”), am
primit prima temă: trebuie să continuăm pe scurt (sau nu) primul volum al seriei zânei O istorie ascunsă a Imperiului de Sânge
şi Lilieci. Toţi am reprimit o foaiecu finalul, însă nici n-am apucat să termin de citit fragmentul, că suspansul şi implicarea mea
în el m-a făcut să văd totul. Eram eu în ceva negru, un gol. De fapt, eram eu şi nu eram, căci aveam picioare de ...lup!? Cădeam şi
stagnam în acelaşi timp, de parcă eram rupt de lume.
După un timp mă obişnuisem cu negrul ăsta (trecuseră vreo patru minute). Totuşi, ca trăsnită a apărut o imagine. Erau
pricoliciul cu ...picioarele mele şi zmeul Tase, mâncând mici la Cocoşatu! Deodată, pricoliciul (sau eu mai mult el?) sări ca
fulgerat de pe scaun şi ţâşni către baie. După un timp, apăru un gigant. M-am uitat mai bine şi am văzut cine era: domnul Ar!
Acesta l-a înfăşcat pe mini-Tase (am uitat să spun că avea jumătate de metru?), l-a legat de nişte chei şi dus a fost (mă rog,
şi-a luat şi opt duzini de mititei bine rumeniţi înainte, dar de! aşa-s giganţii din zilele noastre).
Brusc, dar ameţitor, imaginea s-a schimbat şi a apărut Tase care încerca să scape din cheile marelui domn Ar, care dormea în
aceeaşi încăpere cu Sfânta Miercuri gigantă (o fi zmeoaica?).
O lumină puternică şi imaginea s-a schimbat. Eram eu ca în gaura neagră, doar că invers (adică având capul şi corpul
pricoliciului) vorbind cu zmeoaica într-un vagon îngheţat.
O secundă de negru (nu, nu sunt rasist) şi a mai apărut ceva: paloşul lui Greuceanu înjunghiindu-l pe Pipăruş Petru.
Încă o secundă de sclipire albă orbitoare (repet, nu sunt rasist) şi totul redeveni negru. Dar nu pentru mult timp, nu vă
speriaţi, doar şi negrul se dizolvă! - cred ... Ei bine, la mine s-a dizolvat! S-a dizolvat de am ajuns pe aripa Limbo! Normal, cu
picioare de lup. Îl vedeam pe mini-Tase gândindu-se dacă să sară. Atunci, împins de la spate de o forţă de parcă ar fi fost
povestea mea, am sprintat până la Tase, l-am dat la o parte şi ... bine, nu vă mai ţin în suspans, am sărit! Am închis ochii şi am
reajuns în acel vid! Doar că acum acolo erau patru oglinzi, un fel de imagini ca cele de dinainte. Însă în ele era realitatea cărţii,
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cel mai important, fără părţi din mine în ea. Şi pe deasupra, eu eram COMPLET eu, din cap până-n picioare. Cum de se putea nu
ştiam. Dar n-am avut mult timp de gândire, că am auzit.
— Irlandezule, scoală-te că nu-i oră de somn!
Era diriga. Deci doar adormisem! Era de aşteptat, seara trecută dormisem doar neîntors. V-aţi aşteptat să fiu exmatriculat,
nu? Ei bine, aşa a fost! Nici eu n-am reuşit să devin primul solomonar irlandez. Ce deştepţi mai suntem noi, cei din Irlanda! Dar
eu nu mă las, încerc şi la anul! Cine ştie, a doua oară o fi cu noroc!
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DRAGOȘ DELIBAȘ, 11 ani

Ca fost ucenic solomonar, acum rege al vrăjitorilor, vă voi povesti un pic despre vraja
vieţii veșnice și despre vraja de a o face pe mama ta să îţi cumpere un căţel (știu sigur
că mulţi au problema aceasta!).
Prima vrajă, adică cea a vieţii veșnice (pe care doar eu o pot face), se administrează
foarte simplu: îndrepţi bagheta asupra pacientului apoi îndrugi niște cuvinte foarte
complicate pe care un muritor de rând nu poate să le înţeleagă. După ce ai rostit
cuvintele, pacientul se ridică de la sol, pornește cu o viteză ameţitoare și face
înconjorul galaxiei în doar 3,78 secunde și ajunge din nou în pat. Apoi se colorează în
milioane de nuanţe de culori (neînţelese de muritori). După o oră, se face mai mic, iar
atunci s-a terminat procesul de viaţo-veșnicare.
A doua vrajă... sigur vreţi să o aflaţi cu toţii, nu? E foarte simplu! Se poate face prin
trei căi; prima: mă suni pe mine și spui că vrei vraja numărul 9377286 din paragraful
6756, alineatul 39, iar eu ajung la tine în 0,4599 secunde și rezolvăm. Important! Nu
trebuie să fie mama ta în acea clipă în cameră la tine!
A doua cale: te duci la școala solomonarilor și înveţi vraja.
A treia cale (cea mai simplă sau, poate, cea mai grea... depinde): iei note bune! 10 la
română, 10 la matematică, 10 la engleză ..., iar atunci, când vede că ai note așa de bune,
(poate) îţi cumpără căţel. Sper că v-am fost de folos celor care își doresc acest
animăluţ drăguţ!
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Chiar mi-aș dori să existe câte o școală a solomonarilor în fiecare judeţ, dacă se poate cu vrăji adevărate, dar dacă nu, măcar
trucuri de magie. După cum se poate vedea, m-am inspirat un pic din Harry Potter. Aș vrea din tot sufletul să se înfiinţeze
pentru că am putem să protejăm mediul mai ușor.
*
Este ora 07:34. Am pornit către școală cu Tudor. Îmi pare așa de rău că zăpada încă nu a ajuns și la noi! Este luna decembrie!
Zăpada trebuia să fie acum de un metru treizeci și doi! Aș fi făcut eu o magie, dar nu aveam voie! Ce prostie! Mai vorbim după
ore! Este ora 07:58.
Sunt în pauză! Știu, am spus că vorbim după ore dar e ceva foarte, foarte important! Doamna profesoară ne-a făcut o surpriză
de Crăciun: ne lasă să facem o vrajă, dar numai sub supravegherea unui vrăjitor de gradul 2 (noi eram de gradul 1). Orice vrajă
voiam noi, legală ori ilegală.
Tudor a făcut o vrajă ca să nu mai ia note mici, eu mi-am dorit să ningă în fiecare iarnă, iar Maia, o vrajă contra poluării naturii.
Lui Marius nu i-a ieșit vraja. A fost foarte supărat. Nici măcar nu știu ce a vrut să facă…
Oricine putea să-și remedieze vraja, dacă voia sau dacă nu-i ieșea așa cum și-ar fi dorit. Eu mi-am luat vraja și am pus-o într-o
sferă de sticlă. La fel a făcut și Tudor. Le-am ascuns în dulapul din peretele camerei mele. Doream să ne întoarcem în timp
pentru a mai face încă o vrajă și nu trebuia ca ele să rămână nesupravegheate. Am vrut să o luăm în expediţie și pe Maia, dar
Mașina Timpului avea doar două locuri. Ne-am așezat pe scaune, am spus parola, am setat anul, ziua, ora și am pornit.
Ajunsesem într-un fel de… galaxie. Mergeam cu o viteză de neimaginat. Ni s-au descompus în miliarde de bucăţi telefoanele,
ceasurile, și… chiar hainele. Noi eram protejaţi de un fel de câmp magnetic. De asta nu ne descompunem și noi. Călătoria a
durat cam 20 de minute și ne-am trezit parcă dintr-un somn în băncile de la Școala Solomonarilor.
Din nou, doamna profesoară Elise ne zicea că avem voie să facem o vrajă, dar sub supravegherea unui vrajitor de nivelul 2.
Orice vrajă vrem noi, legală ori ilegală.
De data aceasta, Tudor a făcut o vrajă ca să primească un Iphone 7S cu 256 de GB, iar eu am avut aceeași dorinţă. Ne-am pus
Iphon-urile în cameră la mine și am plecat către… prezent. Când am ajuns, Iphon-urile erau deja folosite (tot de noi). Am
desfăcut și sferele cu primele vrăji și s-au îndeplinit și celelalte dorinţe (nu se pune ca și cum am fi făcut o vrajă. Cred. Sper!)
Un domn profesor, solomonar de gradul 10, cel mai puternic dintre toţi, știa tot ce făcusem noi. Era și directorul școlii.
A doua zi, când am intrat în școală, m-a oprit. M-a pedepsit fiindcă am făcut o vrajă ILEGALĂ : întoarcerea în timp. Mi-a
explicat cam o oră vrăjile ilegale pentru vrăjitorii de gradul 1:
să mă întorc în timp;
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să vorbesc cu animalele;
să construiesc case și blocuri;
să fabric bani;
să modific personajele de la televizor;
să controlez vremea – cea mai importanta vrajă a școlii;
Iar legale:
să imi fac curat în cameră;
să îmi fac mâncare;
să îmi apară orice (telefon, televizor, mașină, obiecte pierdute, etc.)
să cânte singur pianul;
să repar jucării,telefoane, etc.
Pedeapsa a fost una foarte dură: mi-a blocat bagheta pentru două săptămâni. În acea săptămână am învăţat cum să controlez
vremea.
Trebuia să luăm baghetele în mână (eu degeaba o luam!) și să spunem: ,,Abras Vremas – Noros Ploios Cadabras”. Atunci a intrat
domnul director și mi-a deblocat bagheta. Am putut și eu, în sfârșit, să fac vraja.
Când doamna profesoară ne-a dat startul, tuturor copiilor le-a ieșit din baghetă un nor de vreo 25 de centimetri din care a
început să plouă. Ne-a explicat apoi că norișorul se face mai mare cu cât e mai mare spaţiul. În acea zi am făcut doar vrăji cu
ploaia. A doua zi, am făcut vrăji pentru ninsoare: ,,Abras Vremas - Noros Ninsoros Cadabras”.
Așa au trecut și următoarele zile până când a venit momentul tezei despre vreme. Dacă luam 10, mergeam mai departe la
gradul 2, la care puteam să fac vrăji ca să schimb vremea.
Am dat teza, doamna profesoară a calculat cam în 2 minute, iar eu am luat 9,50, adică 10. Am trecut la gradul 2! YUPI!
Nu știu cum s-a nimerit, dar când m-am întors acasă am văzut o floare plângând. Am întrebat-o ce s-a întâmplat, iar ea mi-a
răspuns că plânge din cauza gerului. Atunci am făcut o vrajă: ,,Abras Vremas - Căldurosos Cadabras”. Pe loc s-a încălzit
atmosfera (nu prea mai aveam nici eu chef de frig), iar floricica a devenit veselă.
În a treia săptămână, am învăţat să facem vrăji ca să putem vorbi cu animalele. Doamna profesoară Elise ne-a dat câte o
broască fiecărui elev. A spus să repetăm:,,Abras Translate-Animalle Brosc-Homen Cadabras”. Noi am repetat, iar broasca a
început să comenteze că a fost scoasă din apă fără voia ei. Eu i-am spus BAU, iar aceasta mi-a zis: ,,Și tu ce mai vrei, urâtule,
oac? Toată clasa a început să râdă.
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După ce toţi copiii au reușit să facă vraja, doamna ne-a dat câte o floare. A spus să repetăm: ,, Abras Florarisia-deTradurissia Vorbbitto Cadabras”.
Eu aveam o mimoză. Când am atins-o cu bagheta, a început să strige:
,,Hei, netrebnicule, cum îţi permiţi să îmi atingi frumoasele și delicatele mele petale cu ciomagul tău scorburos?” Atunci am
oprit conversaţia: ,,Oppritto Converrssassion!”.
Am dat o a doua teză. Am fost puși să aflăm problema de care suferea un copac bătrân. Atunci eu am zis: ,,Abras Coppaccistade-Tradurissia Vorbbitto Cadabras”. L-am întrebat ce problemă are, iar el mi-a răspuns că are o scorbură pe interior, fiindcă
l-a părăsit iubita lui. I-am spus doamnei profesoare ce am descoperit și mi-a pus 10 pe loc. Deci am trecut la gradul 3! De acum,
puteam să vorbesc cu animalele legal.
*
Am luat vacanţă. Pentru că am ajuns la acest grad minunat, mama mi-a cumpărat un
căţeluș. Am putut să vorbesc cu el oricând am dorit.
Apoi, după vacanţă, am luat pe rând gradele 4,5,6,7, iar anul următor am trecut
chiar și de gradul directorului: 13. Am luat premiul special pentru vrăjile mele
create, iar la 18 ani am ajuns la gradul 37, un nou record mondial. La 23 de ani, am
creat vraja vieţii veșnice și am ajuns regele vrăjitorilor solomonari, cu gradul 146.
Tudor a fost numit vice-rege, cu gradul 84, iar el a inventat vraja puterii supreme și
a măririi - micșorării.
Cam asta a fost viaţa mea de ucenic solomonar.
Dintr-un ucenic solomonar timid, am ajuns rege al vrăjitorilor. Nu e ciudat?
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DENISA CRIŞAN, 16 ani

1. Naşterea
Într-o vale îndepartată, înconjurat din toate părţile de dealuri mari şi înverzite, se află un mic sat. De sus, oricine ar vedea
satul ar spune că acele căsuţe din care este compus sunt aruncate la nimereală, fără nicio simetrie anume, dar la o privire mai
atentă ar vedea că nu e așa, frumuseţe îi iese la iveală mai ales noaptea, când ferestrele locuinţelor pâlpâie sub luminile blânde
ale lumânărilor.
Într-una din case este agitaţie mare pentru acea oră târzie din noapte. Moaşa este prezentă în locuinţa familiei Popescu.
Domnul Popescu este aşezat pe scaun, la capul soţiei. Doamna Popescu, cu fruntea încreţită de durere şi cu mici broboade de
sudoare curgându-i pe tâmple în jos, îi ţine mâna soţului său într-o încleştare de fier. De la picioarele patului, moaşa îi oferă
instrucţiuni. După mai multe ore chinuitoare, doamna Popescu a reuşit să aducă pe lume un copilaş.
„Băieţelul s-a născut cu căiţă pe cap, îi anunţă moaşa pe proaspeţii părinţi. Ştiţi ce se spune despre asemenea copii, nu? O să
fie un băieţel foarte norocos.”
2. Ceaţa
Peste două nopţi, asupra satului descris mai sus se aşterne o ceaţă groasă cum nu s-a mai văzut. Este aşa de groasă încât, dacă
cineva iese până în curtea casei, nu îşi vede mâna ridicată în faţa ochilor.
În casa familiei Popescu este linişte, băieţelul doarme. Părinţii au în sfârșit prilejul să se odihnească.
Pe dealul dinspre Răsărit apăru un om necunoscut. Avea o barbă albă şi lungă și ţinea în mână un toiag încovoiat la capăt. Doar
barba şi cele câteva riduri de pe frunte ne îndeamnă să credem că este vorba despre un om bătrân, căci ţinuta lui este
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dreaptă, cu capul ridicat și păşește cu precizia omului care are un obiectiv de atins. Bătrânul se cufundă în ceaţa groasă,
îndreptându-se în linişte spre casa modestă. Odată ajuns la uşa locuinţei, se uită în stânga şi în dreapta, asigurându-se că nu
este văzut, deşi ceaţa îi oferă toată tăinuirea de care are nevoie. După ce se asigură că nu există nicio şansă să fie depistat,
ridică palma în faţă, bolboroseşte câteva cuvinte înţelese doar de el si la aceste gesturi ciudate un vânt se porneşte din
spatele lui. Vântul nu reuşește să risipească ceaţa, dar deschide uşa foarte încet. Bătrânul intră în casă, lăsă mâna jos şi vântul
se potoli ca prin farmec. Se opri în uşa camerei în care se odihneşte micul băieţel După câtva timp, bătrânul urcă înapoi pe
deal, de data aceasta având în braţe trupul micuţ al băieţelului înfăşurat în pături. Cu paşi grăbiţi urcă povârnişul, ajungând
repede pe culmea dealului, acolo unde este aşteptat de o creatură înfiorătoare, dar atât de inofensivă pentru el. În timp ce
urcă, micul copil deschide ochii din cauza zdruncinăturilor mersului grăbit. Ajunşi sus, băiatul îl fixează cu privirea pe bătrân,
şi, dintr-un instinct copilăresc, îşi bagă mâna în barba albă şi trage cât poate de tare, refuzând să îşi descleşteze pumnuleţul
micuţ. Văzând faţa comică pe care o face bătrânul la durere, copilul începu să râdă şi să mai tragă odată.
— O sa fii un solomonar foarte încăpăţânat, micuţule. spuse bătrânul dupa ce reuşi în final să îşi descâlcească barba.
Bătrânul se urcă pe spinarea creaturii, trăgându-şi gluga mantiei pe cap şi, bătând o dată din cârjă, se ridică de la sol cu
ajutorul aripilor tovarăşului său. Balaurul se înalţă cât mai sus în văzduh, zburând repede spre Răsărit, lăsând satul în urmă.
Odată cu plecarea lor, ceaţa se risipi şi, cu venirea zorilor, din casa familiei Popescu se aude un strigăt sfâşietor.
3. Pregătirea
După 15 ani de la evenimentele stranii povestite, pe un platou întins, un băiat înalt pentru vârsta lui, stă neclintit de zece
minute. Ţinând o mână aţintită în faţă cu palma deschisă şi una întinsă înspre cer cu pumnul ridicat, Don îl aţinteşte cu privirea
pe micul balaur, rostind descântecul pe care l-a învăţat acum ceva vreme. O încruntătură îi apare pe faţă sperând că, de
această dată, să reuşească să scoată măcar un bob de grindină de la balaurul care îl va însoţi pe tot parcursul vieţii de
solomonar. Dacă va trece Testul, desigur.
La ultimul cuvânt rostit, balaurul ţâşni înspre văzduh cu aripile solzoase bătând în adierea lină a vântului. Ochii lui Don sclipiră,
fiind sigur că reuşi de această dată să îl înveţe pe micul său prieten tainele grindinii. Balaurul porni spre pământ, îndreptânduse ţintă către Don şi îl izbi în piept, răsturnându-l pe spate.
— Încearcă să cooperezi măcar o dată, Bard.
Balaurul, aşezat pe pieptul său, răsuci capul spre stânga, clipi de două ori şi îl linse pe obraz cu un gest jucăuş. Se pare că Don
a reuşit să pornească în Bard doar cheful de joacă, nu şi grindina interioară.
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— Gata, renunţ! strigă Don, lăsându-şi capul pe spate cu ochii închişi. După un an în care a încercat prin toate metodele
învăţate să îl facă să arunce grindină, fie ea cât de mică, a ajuns la limitele răbdării.
4. Sfatul
Don este urmărit din depărtare.
— Renunţi aşa de uşor, tinere? întreabă vocea a cărui corp îşi aruncă umbra peste Don care este încă întins pe pământ. Auzind
acest glas, micul Bard se aruncă în braţele bătrânului, încâlcindu-şi fără să vrea ghearele în barba acestuia, amintindu-i de
altcineva care şi-a încurcat membrele astfel.
Bătrânul este acelaş personaj care, cu 15 ani în urmă, coborâse într-un sat acoperit de ceaţă ca să răpească un copil din
pătuţul său, urmând să îl aducă în acest ţinut, departe de familie, pentru a învăţa tainele solomonarilor. Între copil şi bătrân se
crease o legătură aparte, o legătură care se naşte între orice solomonar şi copilul luat, şi astfel Mag devenise solomonarul de
suflet al lui Don.
— Nu mai pot, Mag. Nu vrea să scoată grindină şi nu mai ştiu ce să fac. se plânge Don solomonarului său de suflet. Tu cum ai
reuşit?
— Prin muncă şi răbdare. Ce trebuie să înţelegi este că balaurii grindinii sunt o specie jucăuşă şi iubitoare, dar totodată sunt şi
cel mai greu tip de stăpânit. Sunt balaurii care se ataşează cel mai uşor de solomonari şi astfel noi putem să îi învăţăm ce
vrem, dar trebuie să găsim calea cea mai potrivită pentru fiecare în parte. Şi odată ce au reuşit să se ataşeze de noi şi să
înveţe tainele noastre, balaurii vor fi cei mai loiali prieteni pe care o să îi avem pe tot parcursul vieţii.
Scoţând o carte veche din robă, Mag i-o întinse lui Don cu mâinile lui osoase.
— Poate te poţi inspira puţin din asta. Oricum, nu te grăbi. Mai ai destul timp până la Testul Final. Şi nu uita, eu cred în tine,
Don. Şi, spunând asta, bătrânul bătu de două ori cu toiagul în pământ şi un balaur mult mai mare şi mai bătrân ca Bard ateriză
pe platou, lângă Mag. Acesta din urmă se urcă în spinarea lui şi, bătând din nou cu bastonul, balaurul se ridică de la pământ. Don
îi urmări o vreme, după care îşi îndreaptă atenţia spre cartea din mâinile lui. Coperţile din piele vişinie nu au nimic scris care să
îi indice despre ce ar putea fi vorba înăuntru.
În carte Don descoperi cum să îl înveţe pe Bard tainele grindinii şi nu numai atât. Ce nu ştia Don era faptul că acea carte cu
conţine atâtea secrete a fost scrisă de Mag pe când îşi dădea şi el Testul.
5. Testul Final
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Don urma Școala solomonarilor, sau Solomonanţa, unde trebuia să înveţe totul despre magie, descântece, farmece sau arta
cerşitului, cât şi materii mai obişnuite cum ar fi limbile străine şi istoria. Odată cu terminarea şcolii, din cei şapte învăţăcei
doar unul atingea rangul de Solomonar Complet. Doar cel care trecea Testul.
Au trecut încă cinci ani de învăţături şi practici. Don a ajuns la vârsta de 20 de ani când toţi solomonarii învăţăcei au de dat
Testul. În aceasta finală încercare de a demonstra ce pot şi ce ştiu, elevii sunt închişi fiecare într-o peşteră, unde, la o masă
din piatră vor scrie toate învăţătuirle acumulate în cei 20 de ani.
În ziua aceea, la prima oră a dimineţii, Don se ridică din pat după o noapte nedormită. Nu a reuşit să închidă niciun ochi cât
timp luna era pe cer, repetând din nou şi din nou ceea ce ştie şi acum, când soarele îşi arată primele raze palide. E pregătit să
dea Testul. Emoţiile lui sunt mari, palmele îi tremură puţin, dar e sigur pe cunoştinţele sale şi mai ales pe progresele pe care
le-a făcut alături de Bard de acum cinci ani şi până în prezent.
Cu toată încrederea în sine, pe Don îl cuprinde un fior de teamă şi nelinişte. Dacă nu va fi suficient de explicit, sau dacă va
încurca termenii şi noţiunile? Şi dacă va greşi farmecele şi în loc să scrie cum să vindece un picior rănit, va scrie farmecul
Necuvântătoarei care face vietăţile fără glas să vorbească. Ce se va întâmpla atunci? Piciorul va începe să vorbească?
— O să te descurci de minune, tinere. vocea liniştitoare a lui Mag îl scoate pe Don din gândurile sale neliniştite. Ştii că am
încredere în tine, nu?
— Şi dacă o dau în bară? Dacă o să pic Testul, Mag, nu ne mai putem vedea. Ce mă fac atunci? Nu vreau să te dezamăgesc.
Nu vorbi aşa. Nu iţi lăsa mintea îngreunată de furtuna gândurilor rele. Intră acolo cu gândul că totul va fi bine şi vei ieşi
învingător. Şi orice ai face acolo, vreau să ştii că nu mă vei dezamăgi niciodată.
Mag îl bătu pe spate, lăsându-l la intrarea peşterii în care îşi va scrie lucrarea decisivă. Odată intrat, Don se aşează la masă şi,
cu privirea hotărâtă şi mintea eliberată de gânduri negative, începu să scrie.
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Consiliul Celor Cinci
După o zi în care se frământă din cauza Testului, solomonarul povestirii noastre se alătură celorlalţi colegi ai săi pentru a afla
rezultatele lucrărilor.
În Peștera Ceremonială, în faţa Consiliului Celor Cinci sunt așezate cele șapte cărţi scrise cu doar o zi în urmă de elevii
Solomonanţei. Consiliul este compus din doi solomonari mult mai bătrâni decât Mag, cu plete lungi și albe, cu riduri care
marchează trecerea multor ani și mâini osoase, dar ferme. Cu trecerea anilor, acești solomonari au primit un loc la masa
Consiliului, ei fiind cei doi întemeietori ai Solomonanţei. Fiind așa de importanţi în această lume a magiei, li s-a permis să
trăiască veşnic cu promisiunea că îi vor învaţă și pe viitorii solomonari tainele pe care le-au descoperit cu mult timp în urmă.
Fără acești bătrâni, Solomonanţa nu ar mai fi existat. Ei sunt așezaţi întotdeauna la marginile mesei, unul la stânga și celălalt
la dreapta.
Lângă cei doi se află alte două personaje, cel puţin
curioase, și anume doi demoni de rang inferior, aleși dintre
supușii loiali ai conducătorului. Acești demoni au un aspect
omenesc, singura deosebire fiind culoarea pielii și a ochilor.
Pielea lor, acoperită cu solzi micuţi, este de o culoare
neagră ștearsă care sclipește în lumina slabă aruncată de
făcliile atârnate pe pereţii de piatră, iar ochii sunt de un
roșu palid în care parcă arde un foc care e pe cale să se
stingă.
În mijlocul tuturor stă cea mai puternică fiinţă din această
lume, și anume Arhidemonul Urilă. Datorită lui magia a ajuns
să fie împărtășită oamenilor speciali, oferindu-li-se și un loc
în care să poată să înveţe în liniște farmecele și
descântecele. Înfăţișarea sa seamănă cu a celor doi demoni
loiali cu mici diferenţe. Culorile mai intense ale pielii și
ochilor, și cele două corniţe care îi ies din frunte arată
deosebirile de rang dintre cei doi și Arhidemon.
Consliliul Celor Cinci se întâlnește odată la 20 de ani pentru
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a hotărî care elev, din cei șapte pregătiţi într-o generaţie, va ajunge un Solomonar Complet. Ca de fiecare dată, și acum Cei
Cinci s-au adunat la masa de piatră pentru a-l alege pe viitorul solomonar.
Focul Arhidemonului
Consiliul Celor Cinci are de făcut, ca de fiecare dată, o alegere grea. De aceea, Cei Cinci sunt reuniţi în Peştera Ceremonială. În
faţa mesei sunt aliniaţi elevii, fiecare îngândurat și îngrijorat. Toţi își doresc, în adâncul inimilor lor să fie aleși, mai ales că a
fi respins înseamnă a fi trimis în lumea muritorilor despre care au învăţat atâţia ani.
Printre cei șapte elevi se află și Don, la fel de agitat ca prietenii lui. Fără Mag lângă el care să îi spună cuvinte încurajatoare,
își imaginează toate scenariile rele posibile.
— Dragi elevi ai Solomonanţei, bine aţi venit! se aude vocea puternică a Arhidemonului, scoţându-l pe Don din gândurile negre.
Prin acest Test aţi arătat de ce sunteţi în stare. Cei care nu veţi fi aleși, nu vă faceţi griji. Când veţi ajunge în lumea
muritorilor o să vă fie îngăduit să vă folosiţi de ce aţi învăţat aici. Puterile voastre nu vor fi la fel de puternice, bineînţeles,
dar vor fi suficiente. Acum să trecem la treabă!
Și odată cu aceste cuvinte, șase cărţi au fost cuprinse de foc, arzând cu flăcări apărute parcă din ochii roșii ai Arhidemonului.
Văzând flăcările, inima lui Don tresări și stomacul i se strânse gândindu-se că munca sa poate fi distrusă în acest fel oribil.
După ce flăcările se potoliră, de pe marginile mesei, de la cei doi solomonari învăţători porni o adiere ușoară de vânt,
împrăștiind cenușa prin încăpere. Arhidemonul Urilă ridică singura carte neatinsă de limbile focului la nivelul pieptului,
prezentând-o băieţilor. Deoarece toate cărţile aveau coperte identice, fără niciun scris pe ele, Don nu reuși să își dea seama
dacă este lucrarea lui sau nu. Și cu această neputinţă, mai primi un junghi în stomac, gândindu-se oare cât va mai putea suporta
tensiunea așteptării rezultatului final.
— Această carte reprezintă ceea ce căutăm noi. Este lucrarea serioasă a unui viitor solomonar conștiincios și perseverent.
Suntem mândrii să îi acordăm titlul de Solomonar Complet lui…
Litere de foc
Pregătindu-se să dea rezultatul pe care l-au ales Cei Cinci din Consiliu în urma Testului, ochii Arhidemonului străluciră dintr-o
dată și un zâmbet îi apăru în colţul gurii. Lasă cartea jos și își împreunează mâinile, după care le deschide formând cu flăcări
litere care aruncă umbre jucăuşe pe feţele băieţilor. Don își mijeşte ochii încercând să descifreze ce scrie în aer. Dar parcă a
uitat cum să citească. Încruntându-se, se uită mai atent și distinge un D, spoi un O urmat de un N. Puse cap la cap, literele
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formează chiar numele lui, dar parcă nu îi vine să creadă. Încruntătura lasă loc privirii uimite, acum când și-a dat seama că
dintre cei șapte elevi, el a făcut cea mai bună lucrare. Asta înseamnă un singur lucru pentru el, și anume că va putea rămâne
alături de Mag și îl va putea păstra pe Bard, prietenul lui de care s-a atașat atât de tare.
Ca printr-un vis, Solomonarii îi întind roba pe care o va purta de acum înainte iar el o îmbracă, încă nevenindu-i să creadă că
toate acestea i se întâmplă tocmai lui. Primește toiagul în care se va concentra puterea lui pe viitor, luându-l cu mâinile asudate
de emoţii. În cele în urmă, primește cartea scrisă de el de la Arhidemonul Urilă împreună cu felicitările de rigoare. După
ceremonie, în timp ce foștii elevi ai Solomonanţei coboară spre lumea muritorilor pe spinarea unui balaur, Don o ia în pas
alergător spre locul unde știe că îl va găsi pe Mag așteptând, cu roba fluturând în urma lui.
Nedespărţiţi
Don, după ce primi titlul de Solomonar Complet, o luă la goană spre locul unde ştie că îl va găsi pe Mag, mentorul său în cei 20
de ani trăiţi în Solomonanţă.
Cum intră în peşteră, este întâmpinat de Bard care îl linge pe obraz. Mag apare imediat după balaur, cu un zâmbet imens pe
faţa ridată.
— Don! exclamă Mag. Ştiam că vei reuşi, tinere. Mă bucur pentru tine, şi zicând asta, îl îmbrăţişază strâns.
Din depărtare, profilat pe lumina dinăuntrul peşterii, se vede umbra întunecată a doi bărbaţi îmbrăţişaţi, roba lungă a unuia
dintre ei fluturând în adierea lină a vântului. În spatele lor, umbra unui animal ciudat, asemenea unui câine la dimensiuni
colosale dă din coadă. Însă, pe faţa bătrânului alunecă în barba sură lacrimi de bucurie, iar pe faţa băiatului se întinde un
zâmbet imens.
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CRISTINA FLORIȘTEAN, 13 ani

La marginea unui sat liniștit își avea rădăcinile Pădurea Neștiinţei, o pădure bântuită de vârcolaci, pentru că o veche legendă
spune că in acel loc a fost un sat de vacanţă al vampirilor. In Pădurea Neștiinţei locuia un solomonar de care toată lumea se
temea.
Acest solomonar era șeful Consiliului de Administraţie a picăturilor de ploaie . Se spunea că odinioară a fost un om foarte bun
și avea de toate . Cu toate acestea ieșea mereu la cerșit. Asta era soarta lui, să încerce cât de generoși sunt oamenii. Este
drept că să fie refuzat, așa că toţi oamenii care ii ieșeau in cale trebuiau să îi dea câte ceva.
Într-o zi i-a ieșit in cale un zân. Solomonarul i-a cerut o licoare magică foarte preţioasă.. Zânul căruia i se duse vestea de
zgârcit peste ţări și mări a refuzat să i-o dea. Când a auzit de primul refuz din viaţa lui, solomonarul s-a înfuriat și a
declanșat ploi cu grindină care au distrus Tărâmul de Dincolo, așa că toţi locuitorii care au scăpat cu viaţă au fost nevoiţi să
plece. Așa a ajuns solomonarul să se mute in Pădurea Neștiinţei, de unde neputând să-și uite mânia, abate grindina peste
celelalte sate.
Puţini au fost cei care au avut curaj să îl înfrunte. Printre cei care au încercat a fost Pâca, care i-a dat una din lulelele sale,
dar nu a fost de niciun folos.
Și Sfânta Vineri a încercat să-l oprească, i-a citit o rugăciune și i-a dăruit un copil in speranţa că o să-i umple timpul,
ocupându-se de educaţia lui. Dar în zadar.
Toate oamenii din satele bătute de grindină s-au adunat pentru a pune la cale un plan care să il opreasca pe solomonar din a mai
face rău. Așa că după lungi dezbateri s-a hotărat să fie trimisă o fată care să îl oprească, iar cea aleasă am fost chiar eu.
Mi-am luat inima in dinţi și am pășit în pădure. Nu era niciun strop de lumină. Era destul de înfiorător... Mi se se părea că toţi
copacii se uită la mine si incearcă să mă prindă in crengile lor mari, dar in cele din urmă am ajuns cu bine la casa
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solomonarului. Cu sfială am bătut in ușă. Era o ușă grea, de vreo sută de ani. Avea niște geamuri minuscule în dreptul ochilor
mei. M-am uitat prin ele, dar nu am văzut nimic. Am continuat să bat cu putere. Ușa se deschise incet si de după ușă ieși
solomonarul. Mă așteptam să fie un bătrân zdrenţăros cu o cârjă în mână cu care să mă ameninţe.
Spre uimirea mea am văzut un flăcău lat în spete, cu ochi negri vii. Pe cap avea o căciulă neagră. În mână avea o carte veche.
M-a întâmpinat curtenitor și vă spun drept, că mi-a căzut drag pe loc.
M-a poftit în casă și dupa o lungă discuţie am ajuns la un compromis; el nu va mai abate grindina si ploile peste sate iar eu mă
voi căsători cu el.
Așa a și fost, el s-a ţinut de cuvânt si am facut o nuntă mare.
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BRISTENA HETEA, 16 ani

Pe vremea când Baba Dochia se bucura de frăgezimea
tinereţii, și în timpul puţin scurs ce lăsase libere
plăsmuirile codrilor și apelor, Cetatea Solomonarilor
veghea tărâmul.
Între zidurile de stâncă albăstruie, mari vraci aveau să
se facă, școliţi, tăvăliţi și vrăjiţi, rând pe rând, până se
tocea un prim june solomonar. După bătălia pe viaţă și
pe moarte dintre ultimii doi ucenici, cel rămas primește
la picioare soarele și luna ca să poată împărăţi lumea.
Sub porunca lui izvorăște ori piere tot ce mișcă sau
umbrește.
Așa era traiul solomonăresc. Dar rană de netămăduit
începe a sângera când vrajba a doi magi nu se
domolește. Fraţi de-o mamă, Oroles și Scorilo nu-și
purtau bunătatea, căci își semănau în tărie și cugetare,
iar războiul dintre ei nu poticnea-n veci.
Bătrânii înţelepţi socotesc că nu-i altă tocmeală doar 3
porunci făgăduite și-ntocmite. Cine ghicea ascunzișul
trifoiului de smarald al Spiridușului Calpi căpăta soarele.
Fraţii rivali ziseră deodată șederea frunzelor verzui.
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Primul care răpunea ursul Piscului Păgân și-i agăţa labele-n furcă dobândea luna. Oroles și Scorilo aduseră câte-o gheară în
faţa maeștrilor. Iară viteazul ce scoate Bufniţa Ferecată din Stejarul Mumei dăinuia ca Solomonar, făurind Cartea
Solomonăriei. Ucenicii au plesnit trunchiul copacului în două în cearta lor pentru victorie și pasărea a scăpat spre văzduh fără a
o mai prinde.
Cu ultimul ordin neizbutit, Maeștrii îi dau lui Scorilo luna și soarele, lui Oroles, botezându-i Solomonari Stâlciţi. Urmau să
stăpânească împreună, însă ura dintre ei îi încâlcea. Astfel, fraţii pornesc pe căi potrivnice, ajungând unu-ntru-o vale, iar altul
peste-o culme, dezbinând soarele și luna. De atunci, două cete de vraci dăinuie, venind ca Soarele ori plecând ca Luna.
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ALINA, ION și ILEANA MURARU

Era odată un vrăjitor care știa să facă o singură vrajă: să prefacă orice în
fier. Chiar și pe sine putea să se prefacă în fier. Coiful i se făcea din fier,
părul sprâncenelor, umerii obrajilor, nasul, ochii, barba și dinţii care se
iveau prin deschizătura gurii, toate se făceau de fier. Trupul i se întărea
și ruginea pe suprafaţa hainelor vechi, mâinile rămâneau în încordare.
Umerii aveau muchii tăioase, iar pe poalele mantiei păreau a se ridica ace
de fier ca niște stalacmite stinghere. Acest vrăjitor era foarte cunoscut
în ţinutul acela și tinerii veneau și i se făceau ucenici. Solomonarul îi învăţa
să facă fier din piatră mărunţită, din cenușă, din frunze uscate, din
picăturile de ploaie și până și din cântecul păsărilor.
Ucenicii stăteau cu el un an, apoi nimic nu-i mai putea învinge, încât nimeni
nu mai îndrăznea să caute război cu ei. Solomonarul bătrân îi învăţa să
îmblânzească fierul din inimă și să-l stăpânească pe cel din pământ și pacea
s-a răspândit până departe.
Femeile veneau și-i aduceau daruri ca unui zeu, drept mulţumire că bărbaţii
lor nu mai mureau în lupte, nu mai plecau de acasă și nu mai aveau patima
băuturii. Avea astfel un trai bun și era respectat și binecuvântat.
*
Într-un an, a venit la el să-i fie ucenic, un bărbat tânăr și surăzător, nu
prea puternic, dar dornic să fie învăţat. Dar acest ucenic înţelegea totul
de-a-ndoaselea. Acolo unde celorlalţi le ieșea vraja cea mai ușoară, el se
dovedea cu totul prost. Ceilalţi ucenici făceau fier din frunze uscate și
chiar și din cele verzi, lui îi ieșeau ciuperci moi și colorate. Ceilalţi făceau
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fier din praf de piatră măcinată, lui îi ieșea o mâzgă mucegăită. Ceilalţi prindeau pasărea și
scoteau fierul din glasul ei, el scotea bube și negi.
Solomonarul l-a cercetat cu atenţie, de
unde venea și ce voia să facă cu preţul vieţii lui. Dar ucenicul răspundea bine la toate întrebările.
Curând, solomonarul i-a părăsit pe ceilalţi tineri care veniseră să fie învăţaţi de el taina fierului
și își petrecea toată vremea cu acest nevolnic, străduindu-se cu toată știinţa sa să-l îndrepte
spre fierul cel bun.
*
A trecut anul și au mai trecut doi, dar ucenicul tot ciuperci și bube făcea.
Văzându-l cu totul absorbit de ucenicul cel rău, oamenii din ţinut, care cunoșteau de la el tainele fierului, au început ei înșiși să
fie învăţători pentru ca pacea să nu plece de la ei.
Bătrânul solomonar mai avea acum o singură grijă... Însă pe măsură ce tânărul se dovedea îndărătnic, solomonarul era din ce în
ce mai posomorât. Se usca și slăbea ca de o boală fără leac.
Într-o zi, ucenicul cel nepriceput nu l-a mai găsit pe solomonar acasă, ca de obicei. Găsi, în schimb, o
bară de fier. Ucenicul a luat-o și a spus tuturor că bătrânul solomonar i-a părăsit de supărare, dar
oamenii credeau că el l-a ucis.
Ucenicul a luat bara de fier și a bătut-o până a făcut din ea o potcoavă pe care a prins-o apoi în
copita unui cal. De atunci a devenit meșter fierar.
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CRISTINA CHIPRIAN

Îmi pare bine să vă zăreeesc! Da, da…acum vă văd
chiar bine! Sunteţi niște cititori simpatici, aplecaţi
peste volumele voastre colorate sau ţinând în braţe
tabletele voastre pixelate. Îmi sunteţi tare dragi. Dar
daţi-vă mai la o parte, să mă așez și eu… pe mormanul
acesta de ciucaleţi. Nu sunt ciucaleţi?! Nu-i nimic,
m-am așezat. Să mă proptesc mai bine. Acuma!
Nu sunt o pălărie de duminică. Sunt o pălărie de lucru,
vara, când trebuie să mergi la coasă și soarele te
trăsnește tocmai în cap. Mă refer la scopul iniţial,
adică la ideea strategică pe care au avut-o oamenii de
la ţară, care au învăţat-o pe Zbâca să facă pălării de
pai.
De mult, când Zbâca era micuţă și călătorea mult,
furând leacuri, descântece, magii, s-a oprit în mijlocul
unui câmp însorit și presărat cu maci, gândind că va
recolta ceva pentru băutura somnoroasă.
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Voia și puţină odihnă, că era plecată din zori, să adune rouă. Cum să adune rouă? Cu pipeta. La ce-i trebuia? La făcut farmece.
Avea vreo zece primăveri și furase deja cam o sută de reţete. Mama ei era solomonăreasă și căuta singură noi descântece, noi
plante de leac. Pentru asta citea tot timpul dintr-o carte scrisă cu roșu pe o piele îngălbenită. Se citea greu, cuvintele aveau
înţelesuri ascunse. De multe ori era nevoită să recitească paginile. Dar Zbâca nu voia să citească. Ei îi plăcea să ghicească, să
fure cu ochiul sau cu mintea, privind pe alţii cum solomonăresc. I se spusese Zbâca pentru că nu puteai s-o oprești nicăieri,
niciodată. A plecat în lume, a trecut munţi înalţi și s-a ascuns în peșteri. A găsit oameni și duhuri, a deprins taine și a devenit
pricepută în orice vrajă. Își pitea trupul micuţ și chipul naiv între semnele naturii.
Atunci tocmai prinsese să guste sucul verde al ierbii tăiate și îi plăcuse. Se gândea să înghită și câteva libelule adormite, dar
trebui să se tragă înapoi, pentru că apăruseră oamenii! Erau niște oameni ca toţi oamenii, dar Zbâca nu cunoscuse încă așa ceva.
Văzuse bătrâni bărboși, cu degetele pământii și unghiile albastre, zâne trandafirii cu plete îmbălsămate, zburătoare ceţoase
care măturau stâncile cu aripile lor nevăzute. Femeile care intraseră în lan erau îmbrăcate în straie cu flori ţesute și purtau
coșuri cu paie strânse de pe jos. Au adăstat cam până la chindie și au plecat, purtând fiecare un acoperământ pe vârful capului.
Zbâca privise totul fără să facă nicio mișcare.
A ieșit repede și a început să strângă paie, de care se găseau. Tehnica îi păruse deslușită, dar n-a mers prea ușor. La început a
așezat paiele mai late prinse la un capăt, fixate pe un băţ, și a trecut alte paie, mai subţiri, printre ele. Apoi a împletit paiele în
cosiţe groase, ca să le îngemăneze. A încercat cu o roată împletită, de unde se ridicau franjuri către vârful clopului. Au fost
multe alte încercări, dar până la urmă a făcut cea mai nostimă pălărie. Adică eu!
*
Am mers împreună cu Zbâca prin multe locuri, am ferit-o de ploi și ninsori, de soare și furtună. Pe unde treceam, lumea ne
privea uimită de meșteșugul împletiturii, dar și de forma nemaivăzută. Spaţiile rămase libere de la împletit foloseau pentru
aerisire. Mulţi îndrăzneau să râdă de noi, dar Zbâca se uita la ei numai o dată, și ei amuţeau. Își dăduse cu cenușă pe faţă, ca
să se ferească de blesteme. Și de deochi. Dar ea nu avea nevoie de așa ceva. Știa descântece care puteau tranforma omul în
șoarece și îţi schimba gândurile cu totul, numai la un semn. Acum făcuse doisprezece ani și se gândea încotro să mai meargă.
A privit pe marginea drumului și a citit o înștiinţare despre o școală. Vă întrebaţi dacă Zbâca avusese vreme să înveţe literele,
deoarece nu avea nicio tragere de inimă pentru asta. Dar să știţi că odată a găsit o carte cu vrăji foarte vechi, uitată într-o
peșteră de uriașii ce trecuseră pe acolo. Mai era și o carte cu poze, bătută cu semne, de care s-a ocupat vreme de un an. Pe
urmă a reușit să fure tainele ascunse în cartea ferecată a uriașilor. Cartea s-a împrăștiat în aer imediat ce a deschis-o, dar
Zbâca a citit dintr-o ochire, și a înţeles totul. Nu știa foarte bine ce ar însemna a merge la școală, dar o atrăsese cuvântul
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„solomonar”, pentru că și ea se considera solomonăriţă. S-a dus, deci, într-un oraș mare, în vecinătatea căruia se afla o pădure
vrăjită. A început să-i caute pe solomonari atât ziua, cât și noaptea. A străbătut și pădurea aceea, care te făcea să treci întrun alt tărâm. Dar nimic nu aflase.
*
Într-o bună zi, se uita prin iarbă după ciuperci, când văzu o piatră sunătoare. Era neagră, dar din când în când se aprindeau
luminiţe colorate. Se gândi că trebuie să fie un obiect magic, rătăcit de vestiţii solomonari. Luă piatra și așteptă să se
răstoarne pădurea, să se răspândească duhurile, să urle copacii. Piatra se zbătea în mâinile ei și Zbâca nu știa ce să facă.
— Mulţumesc, e al meu, pe mine mă sună.
Dintre arţarii de la marginea pădurii ieșise un băiat cu pielea tuciurie și ochii negri.
— Poţi să mi-l dai. O să sune din nou. E mama.
Zbâca privi încă o dată piatra care tăcuse și se gândi că vieţuitoarea aceea ciudată aiurează, sau era descântată. Și ce treabă
avea maică-sa? Să-l fi trimis ea? Nu!!!
Aruncă piatra cât acolo și se pierdu într-o scorbură de stejar. Nici nu se mai uită în urmă. Dar nici în jur nu se uitase, căci
altfel ar fi văzut că acolo era căţelul pământului, o creatură neagră și urât mirositoare. Stătea așa și două zile, fără apă sau
mâncare. Îi plăcea să doarmă. Când a intrat în scorbură, a călcat pe coada lui cea îmbârligată. Au sticlit doi ochi roșii și au
apărut o sută de colţi de oţel. Căţelul a mușcat-o de picior, dar Zbâca apucase să-l atingă pe frunte cu o nuielușă de alun,
învăţată. Atunci s-a pornit potopul…
Din pădure s-au eliberat toate forţele de dincolo, pe care ea le stârnise, cu rămurica alunului. O mai folosise odată, așa, în
joacă, și răsturnase o stâncă imensă la gura peșterii, prinzând ursul înăuntru. Dar acum, nu ieșise cum voia. Scorbura nu s-a
închis, javra a zgâlţâit-o, apoi copacii au început a se smulge din pământ și vântul a smuls toate frunzele. Nu știa unde să se
ascundă, câinele se apropia, și deodată eu am găsit soluţia. Era atât de simplu! Tot sunt și eu o fărâmă de solomonăriţă.
M-am rotit ca o vârtelniţă și părul Zbâcăi, nepieptănat de multă vreme, a rămas bine ancorat între paiele mele. Credeţi că s-au
desprins? Ei, bine, nu. Doar erau fire vrăjite. Ne-am suit amândouă în înaltul cerului, peste pădure, până într-o poiană unde se
adunaseră câţiva cititori și scriitori – așa ca voi. Zbâca a căzut acolo, și a încercat să fugă, dar ei au întâmpinat-o frumos, i-au
dat de mâcare, și au întrebat-o de unde a luat costumul. Căci terminaseră școala de solomonari și trebuiau să facă un bal
mascat. Zbâca a înghiţit cu greu pita înmuiată în sos și tăvălită în carne. A stat un timp cu ei, să mai tragă cu urechea. Apoi s-a
îndepărtat, mergând la bibliotecă, unde aflase că s-ar găsi alte cărţi vrăjite.
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Eu am mers mai departe, purtată de vânt. Vântul cel mare s-a făcut tot mai mic, s-a oprit vreme de câteva clipe, s-a oglindit în
râu, apoi a aranjat mai bine roata pălăriei care se cam turtise. Eram chiar eu pălăria, o pălărie purtată de vânt. Mai ceva decât
să fii o pălărie împletită de o vrăjitoare. Poate mai vorbim. Vine chiar acum o adiere și vreau să merg cu dânsa.
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NATAȘA CÎRSTEA, 17 ani

Dimineaţa își revărsă aerul răcoros și umed peste
ţinutul spiridușesc Gologania, un petec de sat aflat
la buza de jos a lumii. În acest sat locuia Verzișor,
un spiriduș cinstit și descurcăreţ, deși cam aprig la
mânie, pe care îl găseai totdeauna în spatele
tejghelei magazinului de bănuţi din ciocolată „Punguţa cu doi bani”.
La prima vedere părea un simplu vânzător din ţinut: păr roșcat și creţ, ochi mici și
agili și câteva riduri de expresie ceva mai pronunţate ici și colo pe faţă. Spiridușul
nostru era însă unul cu totul diferit faţă de ceilalţi: avea urechile mult mai mari și
mai ascuţite, ochii mai verzi și mâinile ceva mai micuţe. De altfel, înălţimea lui era
una înșelătoare: înalt, privit din faţa magazinului de ciocolată, sau scund și îndesat,
cocoţat pe un scaun de lemn cu trepte, privit de după tejghea, acest spiriduș era unul
cu adevărat special.
Într-o zi, pe la două după prânzul cel mare, când soarele se ridica pe cer cât un bănuţ
de 70 de verzi din aur, apăru în faţa magazinului spiridușului o oală de aluminiu cu
totul fermecată: avea picioare și mâini și chiar și ochi mari cât cepele pe care le pun
urieșii în tocană. Dregându-și repede zăngănitul de metal al vocii, spuse:
— O, spiriduș Verzișor, mare cofetar și ciocolatier al ţinutului nostru rătăcit la
marginea lumii, n-ai vrea să-i dai și acestei oale bătrâne și nevoiașe cam la o ulcică de
bănuţi de ciocolată?
— Imediat, mătușică oală! și zicând acestea, spiridușul aduse în grabă un sac mare
plin cu bănuţi din ciocolată pe care îi deșertă în gura oalei.
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— Poftim, voinice, zise oala întinzându-i doi gologani și făcându-și vocea cumplit de mieroasă. Dar n-ai vrea, măcar că știu că
nu obișnuiești, să-mi arăţi și mie aurul tău? Auzit-am că-i cel mai frumos din ţinut și tare mi s-ar bucura sufletul necăjit să-l
văd înainte de a trece la cele veșnice.
Șovăitor, Verzișor îi arătă tot aurul pe care-l strânsese într-o viaţă: un săculeţ de mărimea unei pungi de cumpărături plin cu
monede aurii, zornăitoare.
Baba oală se uită cu nesaţ la gologani și, ascuţindu-și ochii, spuse:
— Verzișor voinicule, dar ce-i aia? Nu cumva ţi se varsă ciocolata pe foc?
Spiridușul își întoarse neliniștit privirea, moment în care oala deșertă aurul în marea-i gură
și vărsă în săculeţ bănuţii de ciocolată.
— Pare-se, spuse ea, că tare mi s-a înșelat privirea, voinicele! Mă iartă și îmi urează drum
bun, căci atât de mult mai am de mers de mă dor deja șalele de aluminiu.
Oala se făcu nevăzută într-un nor de praf cu sclipiri multicolore și îl lăsă pe spiriduș în
treaba lui. Vrând să pună gologanii la loc, Verzișor observă că una dintre marginile unui
bănuţ se îndoaie și se topește. Roșu de mânie că a fost înșelat, blestemă în gând oala de
aluminiu ce îl minţise.
Închise prăvălia și începu să alerge în neștire pe toate cărările, strigând:
— Pe barba mea, ce oală hoaţă! La fier vechi are să ajungă de-o găsesc! Aurul meu, să-mi
dea auru-napoi, nerușinata!
Spiridușul Verzișor se mâniase atât de tare că-și pierduse averea, încât, în căutarea oalei,
se oprea adeseori pe la casele celor mai înstăriţi și le șterpelea din gologani, le trezea din somn copiii și le arunca vasele pe
foc. Era atât de furios și de neîmpăcat încât nu mai putea gândi limpede. Începuse să îi urască pe toţi și pe toate, nu mai
asculta de nimeni, ci numai vedea în orișicine un hoţ și un tâlhar care vrea să îi răpească averea. Își schimbase chiar și numele
în Trifoi Negru, nume pe care îl striga în gura mare pe uliţele satului.
De atunci spiridușul, numai acesta și nu toţi, cum cred cei mai mulţi, bate potecile căutând oala cu aur și pândind curcubeele ce
seamănă cu norii coloraţi în care a dispărut ea, săvârșind la mânie câte o mică tâlhărie prin părţile pe unde trece.
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IULIANA CONSTANTIN, 16 ani

Bunica mea avea un citat preferat, care sună cam aşa: „În moartea unui om moare o lume necunoscută”. Obişnuia să sfârşească
poveştile pe care mi le zicea cu el. N-am înţeles, copil fiind, ce a vrut să spună, până într-o noapte furtunoasă de toamnă.
De fapt, anotimpul nu contează, deoarece povestea mea nu are loc pe planeta asta, nici nu cred că are loc în universul ăsta, dar
vom ajunge acolo mai târziu. Oricât de ciudat sau copilăros ar suna, trebuie să mă crezi, deoarece n-am cui altcuiva să-i
povestesc, şi simt că trebuie să-mi dau jos o piatră de pe inimă.
Numele meu nu este important, nici vârsta. Tot ce trebuie să ştii despre mine este că îmi plac măslinele. Îmi plac măslinele
atât de mult încât atunci când m-am trezit la ora două a.m. din cauza tunetului, am decis să fac o vizită nocturnă la bucătărie şi
să înfulec ceva. Mi-am făcut un sendviş şi mi-am pus cinci măsline în farfurie, lângă el. De ce cinci? Pentru că patru îmi poartă
ghinion, mai mereu, iar şase erau prea multe.
Cred că mi-am pierdut cumva memoria, deoarece nu-mi amintesc să fi adormit după aceea, nici nu-mi amintesc să fi terminat
sendvişul, dar în mod ciudat m-am trezit undeva. Subliniez undeva fiindcă habar nu aveam unde eram. Totul era, pur şi simplu,
negru. Spaţiul în care mă aflam avea un miros deosebit. Pur şi simplu vocabularul meu nu este atât de extins încât să ţi-l
descriu exact, dar voi încerca. Cred că cel mai apropiat cuvânt este elegant, într-un fel morbid. Prima mireasmă care mi-a
invadat nările a fost de vin fiert. S-a combinat apoi cu alta, aroma fiind transformată într-una apăsătoare, dulceagă, cu un
miros ciudat, că de dulceaţă de trandafir.
În cele din urmă acolo unde mă aflam am observat o crăpătură. M-am speriat, dându-mă în spate. Din ea ieşise o arătare
gigantică, nu, nu gigantică, era masivă, părea un titan. Pe cap avea un fel de craniu cu coarne, şi purta o robă lungă, care îi
ajungea până în pământ. Părea să aibă piele de om. Într-o mână de culoarea nisipului, ţinea un sceptru, iar în cealaltă un glob de
sticlă.
— Văd că în sfârşit te-ai decis să vii, grăi el cu o voce aspră, uscată.
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„Este un vis. Nu vorbeşte cu mine, calmează-te” îmi tot spuneam eu, dar monstrul îşi înclină capul în jos, uitându-se la mine ca
un copil la o furnică.
— Calmează-te. Dacă voiam, te omoram de mult. Râse uşor, un râs care îmi făcu sângele să îngheţe în vine. Să lămurim lucrurile,
nu eşti special, pur şi simplu te-am ales la întâmplare. Dacă vrei să te întorci acasă, continuă el, arătând spre globul de sticlă,
trebuie să răspunzi la o întrebare. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să mă asculţi.
Ceva în vocea lui părea să mă calmeze, avea ceva părintesc, care mă asigură că va fi bine, chiar dacă mă aflam în probleme mari.
— De ce ai arătat spre glob? Ce se află în el?
— Universul tău! Toate galaxiile, planetele, stelele, toate persoanele pe care le cunoşti şi pe care urma să le cunoşti, toate
gângăniile neînsemnate, toate sunt aici.
Se schimbă radical şi spuse toate astea pe un ton entuziasmat, ca un copil, apoi făcu o pauză scurtă, pentru a-şi trage sufletul,
şi zise, folosind vocea calmă de dinainte:
— Plănuiesc să-l distrug.
— Stai! Cine eşti şi de ce ai face aşa ceva?
— Unii îmi spun zeu, alţii demon, dar eu le zic mereu: „Nu sunt decât un simplu uriaş!”. Cât despre distrugere, o fac pentru că
mă plictisesc, este atât de simplu. Nu înseamnă nimic pentru mine, mai am miliarde de astfel de globuri, dar îţi dau o şansă săţi salvezi lumea. Dacă reuşeşti, vei salva lumea, dacă nu, îţi vei petrece eternitatea aici, cu mine!
Râse iar, începu să mă calce pe nervi.
— Bine, fie. Care este întrebarea?
— Nu, nu, nu! Nu te grăbi. Îţi voi spune patru poveşti. Vreau să fii foarte atent, în centrul poveştilor este un uriaş pe care-l
vom numi Paul, iar toate poveştile vor avea loc într-un timp din trecut şi un spaţiu medieval. După ce îţi voi termina cu ele, îţi
voi pune întrebarea. Destul de simplu, nu?
- Da, haide, dă-i drumul!
- Aşteaptă! Nu eşti deloc răbdător. Mai e încă un lucru pe care trebuie să-l menţionez, altfel nu ar mai fi fair-play. Timpul în
dimensiunea asta trece mai repede decât pe planeta ta. Până la urmă, este doar o iluzie. Cred că o oră aici înseamnă 20 de ani
acolo, deci ar fi bine să te grăbeşti cu răspunsul.
— Păi şi ce mai aştepţi? Haide odată!
Este doar un vis până la urmă, îmi spusesem eu, sigur pe mine. Uriaşii nu sunt decât poveşti de adormit copiii.
— Bine.
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Pocni din degete şi făcu să apară două scaune, unul gigant, pentru el şi unul mare, cam de 2 metri, pentru mine.
şi mă aşeza pe el.
— A fost odată ca niciodată o femeie foarte frumoasă. Acea femeie era măritată cu un bărbat, care era la rândul lui foarte
chipeş. Toată lumea îi invidia. Căsnicia lor era aproape perfectă, doar că nu puteau face copii. Fiind amândoi foarte trişti, au
apelat la măsuri extreme şi s-au dus la bătrâna vrăjitoare din sat, numită Baba. Baba le-a vândut trei licori cu păr de uriaşă şi
solzi de goblin care, garantase ea, o vor ajuta pe femeie.
După nouă luni de la întâmplare, apăru şi copilul, pe care l-au numit Paul. Cei doi soţi erau şocaţi, deoarece era un copil hidos.
Moaşele şi doctorii din sat erau şi ei terifiaţi. Nici măcar nu puteau să se uite la copil. Mama şi tatăl trebuiau să se oprească
din vomitat ori de câte ori se uitau la faţa acestuia.
Cu cât Paul creştea, cu atât se făcea din ce în ce mai urât. Avea ochii de mărimea unei nuci, care păreau că au divorţat unul de
celălalt, băgaţi înăuntrul capului, în timp ce capul îi era umflat şi presărat cu dâmburi, gura subţire şi crăpată, că o stafidă, iar
nasul îi ocupa jumătate din faţă. Pe deasupra, era prea înalt pentru vârsta lui şi avea pielea zbârcită. Părinţii îl ţinură pe Paul
închis în camera lui, simţind cum îi cuprinde ruşinea când se gândiră la ce au dat naştere.
Anii au trecut, şi Paul a împlinit nouă ani. Era conştient de urâţenia sa, aşa că evadă şi se refugie în peştera unui munte, acolo îi
era casa acum.
Sfârşit.
— Ce? Nu poţi să termini pur şi simplu povestea aşa! Nu are nici un sens! Nici măcar nu e o poveste.
— Este dacă vreau eu să fie, ai uitat cine face regulile pe aici?
— Bine fie, continuă atunci cu a doua poveste.
— A fost odată un uriaş pe nume Paul, care trăia într-o casă, cu o grădină plină de flori vestejite şi copaci uscaţi. Uriaşul era
foarte ursuz. Nu lăsa pe nimeni să intre în grădina lui, şi ieşea foarte rar afară.
Într-o zi, primi o scrisoare de la prietenul său, care-l invită la casa lui. Paul ezită la început, dar cu chiu cu vai acceptă invitaţia,
şi porni la drum. În lipsa lui, toţi copiii din sat săriră gardul şi se jucară în grădină. Ca prin farmec, toţi copacii înverziră şi
toate florile se făcură frumoase,.
Când ajunse Paul acasă şi văzu copiii din grădină, îi goni şi, pentru a se asigura că nu mai intra nimeni, construi un zid mare în
jurul casei sale, iar florile şi copacii începură să se usuce, din nou, în afara unui măslin.
Sfârşit.
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— Serios? Aşa se vor sfârşi toate poveştile?
— Da. Eşti pregătit pentru a treia poveste?
— N-au nici un sens, dar mă rog, începe.
— A fost odată ca niciodată un uriaş, pe nume Paul. El a văzut un călător care tremura de frig în pădurea de lângă casa lui.
Uriaşului i-a fost milă de el şi l-a chemat în casă. Pe drum, Paul l-a văzut pe călător că-şi sufla în palme. Când l-a întrebat de
ce, călătorul a spus că încerca să se încălzească cu aer cald.
După ce au ajuns în casa lui Paul, acesta l-a servit pe călător cu un castron mare de supă fierbinte. Uriaşul a fost surprins şi l-a
întrebat de ce făcea acelaşi lucru că adineauri, nu era oare supa destul de caldă pentru el? Călătorul i-a spus că doar încerca
să o răcească.
Paul a devenit suspicios şi i-a spus călătorului: „Sufli şi aer cald, şi rece, din aceeaşi gură. Nu pot avea încredere în tine. Fugi
de aici până nu te omor”
Sfârşit.
—Hai, spune-o și pe a patra şi pune-mi întrebarea aia.
- Bine, eşti gata?
- Da, ştiu, ştiu, a fost odată ca niciodată un uriaş pe nume Paul, bal bal bal, se repetă.
- A fost odată ca niciodată, un băiat pe nume Paul. El arată ca un uriaş, şi la faţă, şi la corp. Nu avea prieteni, şi nici familie.
Deseori obişnuia să-şi petreacă timpul în casă, fiind trist.
Până într-o zi, când, în drum spre magazin întâlni o fată. Au intrat în vorbă şi deveniră prieteni. Paul începu să o placă, dar nu
era sigur că şi ea îi împărtăşeşte sentimentele.
Lunile trecură, iar Paul şi fata deveniră tot mai apropiaţi. Băiatul îşi luă inima în dinţi şi întrebă, scurt şi la obiect, dacă îl place.
Ea încerca să evite răspunsul, iar Paul îşi dădu seama că, din păcate, nu simţea acelaşi lucru ca el. Întâmplarea asta i-a făcut pe
cei doi să nu se mai vadă zile întregi. Zilele se transformară în săptămâni şi săptămânile în luni.
Copleşit de probleme şi demoni interiori, Paul nu mai făcu nimic, niciodată.
Sfârşit.
— Asta a fost diferită, dar tot seacă! Hai, pune-mi întrebarea, nu vreau să mor aici!
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— Înainte de asta, spune-mi, care este numele tău?
— Nu-mi amintesc, dar ce contează, pune-mi întrebarea aia odată!
— Paul, ai răbdare.
Simţeam cum tremur.
— Cum mi-ai spus?
— Paul, răspunse el calm, aceeaşi voce calmă şi părintească ca cea pe care o folosise când și-a spus poveştile, aceeaşi voce pe
care o folosise când se prezentă. Care dintre aceste poveşti nu a fost adevărată întru totul?
— Hei, de unde vrei să ştiu eu asta? Şi numele meu nu e Paul. Nu mi-l amintesc acum, dar cu siguranţă nu e Paul, m-am răstit eu
la creatură.
— Paul, tu ar trebui să ştii cel mai bine care poveste nu a fost adevărată. La urma urmei, toate sunt despre tine. Porecla ta e
„uriaşul” fiindcă arăţi ca unul. Chiar şi înfăţişarea mea e creată de tine. Într-un fel sau altul, le-am repovestit astfel, încât să
fie toate despre tine. Trebuie să alegi, unul dintre aceşti Pauli nu eşti tu. Oare care va fi, mă întreb? Paul cel ursuz, Paul cel
slut, Paul fără iubită, său Paul, nesimţitul, care l-a alungat pe bietul călător?
— Începi să mă calci pe nervi. Ţi-am zis, nu sunt Paul, nu sunt un uriaş şi nu sunt slut!
— Răspunde la întrebare, mai ai zece secunde la dispoziţie dacă nu vrei să devii o fosilă atunci când te reîntorci pe pământ.
— Nu ştiu, nu ştiu!
Eram îngrozit, presat de timp, şi chiar nu voiam să mor. M-am uitat la mâna lui şi am observat portiţă de scăpare, un indiciu
mic, care pare nesemnificativ la prima vedere: o verighetă. Poveştile erau despre el! El era Paul! M-am grăbit şi pot să jur că
am împrăștiat în jur stropi de scuipat în timp ce vorbeam:
— A patra! A patra poveste este cea greşită! Ei s-au căsătorit! Da, da! Sunt căsătoriţi, Paul şi cu fata!
— Bravo, aşa e.
Şi m-am trezit. Este ora două a.m. şi, în mod ironic, îmi e foame. Scriu scrisoarea asta, şi sper că cel ce o va citi îmi va crede
visul bizar. Stau lângă sendvişul ăsta delicios, cu cinci măsline lângă el, şi îmi simt stomacul cum urlă să-l hrănesc. Am o poză cu
mine în portofel, cred că o voi ataşa de scrisoare. Un fotograf mi-a făcut-o, pe ascuns, pentru un articol de-al lui. Din fericire
pentru mine, l-am prins în ultimul moment. Voi transcrie ce scrie pe spate, deoarece, odată lipită, nu o mai pot dezlipi:
„Aici sunt eu, trist.
Poate crezi că sunt fericit, în poza asta.
Serios, sunt trist, dar pretind că sunt fericit.

60

Cartea ucenicilor solomonari

Fac asta deoarece nu cred că oamenii
Mă vor plăcea, dacă sunt trist.
Semnat, Paul”
— Asta aş fi zis, dacă ar fi fost răspunsul corect.
— NU! Dar mai am atâtea de făcut!
— De fapt, nu ajuţi pe nimeni dacă eşti sigur că nu primeşti nimic în schimb! Deci nu ai vorbit cu acel călător. În varianta
adevărată l-ai lăsat în pădure, să moară de frig! Ce păcat! Se pare că îţi vei petrece eternitatea cu mine, ah, şi verigheta e
furată. Nu că ar conta, din moment ce eşti mort, doar îţi aminteşti a patra poveste, nu?
— Despre ce vorbeşti?
— Ei haide, nu-ţi aminteşti?
— Nu, lasă-mă în pace!
—E un lanţ infinit! A câta oară vii aici, şi a câta oară îţi spun poveştile astea? Niciodată, şi subliniez, niciodată, nu îmi dai
răspunsul corect. Ţi-ai trăit viaţa ca un ursuz, un egoist! Pe lângă asta, eşti şi narcisist! Eşti dezgustător pe dinăuntru, şi
meriţi ce ţi se întâmplă acum, Paul!
Paul s-a trezit, şi era ora două a.m...
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PETRU COSTESCHI, 10 ani
Lupul cel singuratic cu ochii mov strălucitor, Onix, tocmai salvase viaţa unui
copil: ar fi trebuit să fie bucuros că a făcut o faptă bună, dar nu era așa. Era
disperat.
De mic, el fusese cel de partea păcii și a milei, dar asta niciodată nu i-a
folosit, nici măcar acum. Amărât, se gândi la viaţa pe care o salvase. Asta l-a
făcut să se simtă și mai bine, dar și mai prost. ”Fără mine, acel copil ar fi
acum mort”, își spuse el. Se gândi apoi la Flama și la Umbră, două spirite
care puteau avea un corp solid, vizibil muritorilor, dar pentru asta aveau
nevoie să se hrănească cu sânge și suflete. Sânge inocent, pe care nu se
sfiau să-l obţină prin orice mijloace. Suflete inocente, pe care le
distrugeau.
Cu coada între picioare, Onix se îndreptă prin pădure către stăpânul său,
Umbră. Palatul Umbrei era întunecat, indestructibil și nu putea fi văzut de
către muritori. Înăuntru, Umbră cerea sânge proaspăt. ”Ah, nu puteam să
îmi aleg un moment mai bun să cer milă”, se gândi Onix. În jurul lui era
aglomerat, dar putea să vadă alte creaturi, slujitoare credincioase ale lui
Umbră, care aduseseră copii jertifiţi.
Lupul singuratic l-a căutat din priviri pe Ion, băiatul pe care îl salvase:
nicio urmă de el, așadar reușise să ajungă teafăr acasă cu ai lui. Se bucură
puţin, dar când ajunse în faţa stăpânului său, zâmbetul îi dispăru. Umbră
era ameninţător, o siluetă neagră înfricoșătoare, cu ochii albi, decapitând
copii încă în viaţă sau morţi. Toţi aveau aceeași soartă: sufletul lor ajungea
la Umbră, iar sângele la Flama. Era un proces crud și dezgustător pentru
Onix, dar o mare desfătare pentru ceilalţi.
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Umbră întoarse privirea albă și rece către Onix:
Tu n-ai adus nimic, nu? Încep să mă obișnuiesc cu asta, ca să știi!
Dar, stăpâne, nu am putut să îl prind!
Cum vine asta, de fiecare dată spui că n-ai putut să-l prinzi?!
Păi...stăpâne...
Nu-mi mai răspunde, i-o tăie Umbră. Am decis să fii executat în scurt timp, așa
că o să distrug un obstacol din calea mea. Și, cum nu ai făcut niciun rău în ultima
vreme, sângele tău va ajuge la Flama!
Dar cine erau de fapt Umbră și Flama? Oamenii fuseseră creaţi de Geld, Zeul
Aurului, întemeietorul lumii și tatăl lui Umbră, dar și al lui Xai, care moștenise
puterea creaţiei de la tatăl său și era fratele mai mic și mai bun. Flama era fiul
lui Hades, stăpânul adâncurilor, mândru că urmașul lui are un prieten grandios
de... sângeros. Când nu se ocupa de creaturile ce-l slujeau, Umbră căuta orice
formă de viaţă din jumătatea lui de lume și o chinuia până la moarte. Era un
asasin care nu ierta nimic, omora din plăcere. Însă, de curând, Umbră începuse
să cotropească și jumătatea de lume a lui Xai.
***
Între timp, Ion, băiatul salvat de Onix, ajunsese acasă cu părinţii lui, dar nu
reușea să-și mute gândurile de la apariţia stranie din pădure. Privirea mov,
statura impresionantă și blana întunecată parcă nu se potriveau cu tonul blând și
protector al lupului. Și, dacă el era lupul umbrelor, cum îi spusese, de ce îl
salvase?
Poveștile din sat spuneau că vârcolacii, licantropii, lupii fantomatici și alte
creaturi îngrozitoare din pădurea aceea slujesc un stăpân sângeros și trebuie să
îi ducă în fiecare zi niște copii drept jertfe de supunere. Oamenii erau convinși
că toate astea chiar se întâmplă, pentru că de multe ori unii copii plecaţi în
excursii prin pădure sau la cules de ciuperci nu se mai întorseseră acasă.
Bătrânii satului totuși mai sperau ca dispariţiile să înceteze, pentru că pe

63

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

vremea copilăriei lor pădurea era un loc minunat, în care se jucau cu animalele sălbatice și cu enţii, niște copaci care arătau
ciudat, dar erau foarte prietenoși. Totul s-a schimbat brusc. După ce pe deasupra copacilor a fost o bătălie a fulgerelor, peste
pădure s-a lăsat o negură care nu s-a mai ridicat niciodată, enţii au amuţit, iar prin satele din jur au apărut povești despre
războiul întunericului cu lumina, care fusese câștigat de fiul cel mare al zeului Geld, Umbră.
Tatăl lui Ion a observat că de la întoarcerea din pădure, fiul său este îngândurat și trist.
Ce s-a întâmplat acolo în pădure cu tine? l-a întrebat într-o zi.
M-am pierdut de ceilalţi, am tot mers pe poteci și m-am rătăcit. Când am obosit tare, mi-am făcut un culcuș din frunze, dar nam reușit să adorm. Atunci a apărut el...
Care el, despre ce vorbești?
Onix, lupul singuratic. Era uriaș, cu blana neagră și ochii mov strălucitor, parcă se uita în sufletul meu.
Și? Ţi-a făcut vreun rău?
Cred că i-ar fi fost foarte ușor, la cât de mare e. Dar el m-a liniștit și m-a condus la marginea pădurii.
Nu ţi-a fost frică? Dacă nu te ducea unde zice?
La început m-am speriat tare, dar vocea lui era blândă, iar ochii parcă îmi spuneau să îl cred. Și uite că m-a adus la voi.
Nu cred să mai fi existat vreun copil rătăcit în pădure care să iasă întreg de acolo. Ai avut mare noroc!
Mda...îmi pare tare rău că nu am apucat să îi mulţumesc. Când a văzut torţele voastre a dispărut printre copaci.
Ai dreptate, ţi-a salvat viaţa. Poate o să ai șansa să îi mulţumești cum se cuvine, dar eu nu te mai las în codrul ăla până la 20 de
ani. Atunci o să înveţi de la mine cărările cele mai sigure și cum să te porţi cu fiarele pădurii.
Mi-aș dori să am un căţel al meu, se poate? N-aș vrea să îl uit niciodată pe Onix, iar un căţel care să semene un pic cu el mi-ar
fi tare drag.
Mai vedem, mai vedem... Dacă nu vrei să îl uiţi pe Onix, urmează-i exemplul: când poţi, ajută și tu o fiinţă la nevoie. Și cine știe,
la ce puteri are lupul tău singuratic, poate că o să afle de faptele tale bune.
E o idee bună, îţi mulţumesc, tată!
Din ziua aceea, Ion s-a hotărât să nu rateze nicio ocazie de a ajuta. Și a avut multe ocazii, pentru că mai mereu găsea câte un
pui de pasăre căzut din cuib, un pisoi abandonat, un copilaș care se aventurase prea departe de casă ori vreun bătrân. Și dacă
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vă întrebaţi dacă a primit căţelul...ei bine, da! În fiecare dimineaţă când se jucau împreună, Ion se gândea la Onix cu speranţa
că îl va reîntâlni și poate vor deveni prieteni.
***
Imediat după discuţia cu Umbră, Onix a fost înconjurat de străjerii-vârcolaci și dus în temniţă, unde avea să își aștepte
moartea.
În ziua execuţiei sale, Onix a aflat ceva îngrozitor: dornic să fie stăpân absolut al lumii, Umbră plănuia să își omoare tatăl,
chiar atunci. Chiar dacă ar fi vrut să îl împiedice, lupul singuratic nu mai avea cum, era întemniţat. Ceilalţi prizonieri – creaturi
de toate felurile care îl supăraseră pe tiran – spuneau că toată viaţa Umbră a fost gelos pe fratele lui, Xai, și credea că Geld îl
iubește mai mult pe cel mic. Dar nu era adevărat, Geld își iubea la fel copiii, doar că unul dintre ei își dorea mai multă atenţie și
putere.
Pașii Umbrei erau tăcuţi pe podeaua de aur a palatului. Tatăl lui nu bănuia nimic. Umbră se apropie tiptil și, dintr-o lovitură, îl
înjunghie pe Geld cu singura armă care l-ar fi putut ucide, pumnalul de astatiniu. Planul îi reușise!
De ce ai... a mai apucat să spună tatăl lui înainte de a-și da duhul.
Chiar atunci a intrat în încăpere Xai și a putut să vadă, îngrozit, cum tatăl lui se transformă într-un praf auriu. Dornic de
răzbunare, s-a repezit la fratele asasin, dar era mult mai slab și mai neexperimentat în lupte, așa că Umbră l-a anihilat repede,
dar nu l-a ucis.
Frate, te asigur că mă voi întoarce și atunci te voi ucide, i-a spus Umbră ameninţător, plecând din palat.
Praful auriu tocmai se descompusese în elemente care au început deodată să se agite prin aer. Xai știa ce înseamnă asta și se
bucură. Chiar și după moarte, Geld îi arâta că trebuie să își păstreze încrederea că în viitor totul va fi bine.
Afară, cu o clipă înainte ca elementele Întuneric, Fulger și Moarte să se ridice la cer, Onix a fost executat. Imediat după
aceea, elementele, alături de câteva amintiri ale lui Onix, de bunătatea și spiritul lui de lider, au ajuns la un copil ce tocmai se
năștea.
Când va crește mare, acest copil va reuși,cu ajutorul prietenilor lui, să învingă toate relele din lumea asta și din alte lumi ca să
apere omenirea, sub îndrumarea lui Xai. El va fi cel care va supune întunericul, fulgerele și moartea și va aduce speranţă și
pace. Și, cine știe, poate Umbră își va găsi sfârșitul sub cuţitul de întuneric și lumină al urmașului lui Onix...
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ALEXANDRA-VASILICA GAVRILESCU, 14 ani
Soarele strălucea pe cer, iar razele lui cristaline luminau prin cele mai
întunecate locuri ale pădurii. Peştera de la poalele muntelui nu reuşea să
fie luminată de soare. Iedera din faţa peşterii întuneca interiorul.
Această peşteră nu era una obişnuită, ci era o peşteră fermecată în care
locuia o făptură mică, fragilă, cu aripi incolore ce împrăştiau o pulbere
gălbuie când se mişcau. Această mică făptură era o zână ce trăia în
peşteră de sute de ani fără să mai aibă pe cineva drept companie. Ducea
o viaţă singură şi lipsită de farmec. Toată ziulica se plimba prin pădure şi
culegea afine pentru a le duce iepurilor. Singurătatea de care avusese
parte o făcea aşa de darnică.
Până într-o zi când totul luă o întorsătură uriaşă. Zâna se trezi liniştită,
pregătită să meargă în pădure după afine ca în orice altă zi, dar la intrarea
în peşteră apărură brusc cinci iele ce se ţineau de mână. Zâna, auzind
zgomot, se duse repede la gura peşterii să vadă ce se întâmplă.
Fu complet surprinsă când văzu cele cinci făpturi plutind deasupra capului
ei şi făcând un fel de dans asemănător unui ritual. Zâna, cuprinsă de
curiozitate, îşi mişcă uşor aripile pentru a ajunge la nivelul lor şi le întrebă:
Ce căutaţi la intrarea peşterii mele? Ce vânt v-a zburat din Pădurea
Castanilor tocmai până aici?
Casa ne-a fost zburată de vântul năprasnic! Fără o casă unde să putem să
stăm noi nu o să putem să ne facem ritualurile de întinereire şi în scurt
timp ne vom evapora de pe faţa pământului.
O, Doamne, cum e posibil aşa ceva?
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De vreo trei săptămâni ne plimbăm pentru a găsi o casă unde să stăm. Te rugăm, zână, primeşte-ne în casa ta!
După multe insistenţe, zâna a fost nevoită să le primească pe iele în casa peşteră. Nu a durat mult şi casa era plină de lucruri
de-ale lor. Ielele se instalaseră în casă şi spre mirarea zânei, începuseră să gătească şi să se gospodărească.
După o perioadă lungă de timp, zâna a început să le îndrăgească pe iele şi se bucura că are pe cineva ca şi companie. Zâna se
gândi să meargă iarăşi în pădure să ducă afine iepurilor. Ajunsă acolo începu să le povestească iepurilor despre vizitatoarele ei.
Iepurele cel mare fu surprins să audă asta şi începu să ţipe: Du-te repede, scoate-le afară!
De ce?
Au făcut numai nenorociri peste tot, toată lumea le-a alungat! Au ars case, au adus vânturi şi furtuni, au răspândit boli şi multe
alte rele.
Zâna fugi dezamăgită acasă, dar ce să vezi?... ielele plecaseră şi lăsaseră totul devastat. Casa zânei era dărâmată. Zâna fiind
foarte furioasă. Se duse într-o încăpere de sub peşteră şi începu să facă farmece şi blesteme asupra ielelor. Şi după ce
termină de spus blestemele îşi făcu un mic bagaj în care îşi puse ce mai rămăsese din lucrurile ei şi plecă în căutarea ielelor de
pretutindeni pemntru a le întoarce fapta.
Însă nervii şi furia îi stăpâniseră creierul şi în loc să facă rău ielelor, făcea rău tuturor lucrurilor pe care le întâlnea.
Blesteme, incantaţii, boli şi alte rele arunca asupra oricărui lucru. De la cea mai mică furnică până la urieşii ce se întâlneau prin
munţi, zâna arunca blesteme. În scurt timp toată lumea o considera cea mai rea zână de pe Pământ. Toţi se fereau să-i iasă în
cale şi scoseseră tot felul de ziceri despre ea.
Iar zâna noastră continua să facă rău în tot ce o înconjur , nemaiţinând cont de faptul că doar ielele îi făcuseră rău, dar din
păcate devenise de necontrolat
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SEBASTIAN ŞTEFAN MANOLACHE, 10 ani

Într-o zi răcoroasă, stăteam pe o bancă în parc. Frunzele lunecau alene până pe asfalt. Era o zi de la începutul toamnei atât de
plăcută, încât parcă toată lumea ieșise din case să se bcure de ea. a ieşit din case. În ciuda acestui fapt, nimic nu mă oprea să
cred că ceva sau cineva mă urmărea.
Deodată, a pornit o rafală de vânt care mătura totul în calea ei, rafală care era mult prea puternică să fie reală. Am fost smuls
de la locul meu şi purtat în sus. Simţeam textura unei mâini şi forma ei, dar nu o vedeam. Trebuia să fi fost furia vântului.
Era ciudat. Oamenii se holbau la mine şi în ciuda fricii, mă simţeam stânjenit. În câteva secunde mâna zburătoare descrise un
arc șo m-am simţit propulsat cu viteză. M-am liniştit puţin că am scăpat de public, dar mă cam îngrijora destinaţia.
Am aterizat cu o bufnitură. M-a uimit lumea gigantică de acolo. Gigantică e puţin spus! Apoi ceva magic s-a întâmplat. Vijelia mână s-a transformat într-un uriaş, iar acest uriaş părea să fie cel mai înalt dintre toţi. Nu mai tremuram. Consideram o
onoare faptul că cel mai mare uriaş m-a adus în lumea lui şi a celor din specia lui. Apoi a zis scurt:
— Urmează-mă!
În drumul meu am văzut Xamoni, care se lingeau pe buze când mă vedeau, însă nu cred că m-ar fi mâncat crud şi alături de
uriaşul meu. Le stătea mintea numai la mâncare, mai bine spus, numai să mănânce ştiau. De câteva ori, pe cărarea urmată, era
să mă pierd printre pâlcurile de ochiul-boului, cea mai întâlnită floare de acolo care creştea din abundenţă pe potecă.
La sfârşitul cărării se afla o casă cu o singură cameră, cam cum erau toate casele acolo. Uriaşul m-a ridicat şi m-a pus pe masă.
El s-a aşezat pe fotoliul lui şi mi-a explicat că Xamonii pe care îi văzusem au fost vrăjiti de el ca să nu pornească războiul
contra oamenilor. Vraja făcută de el era să uite. Nu reţineau decât ce făceau în momentul în care au fost vrăjiţi. Am aflat că
m-a adus aici pentru că în lumea oamenilor, trăia un Xamon care a scăpat de vrăji. A ameninţat că va distruge lumea cu bombe
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,dacă nu îl învaţă cineva vrăji. Deloc suprinzător că Pentagonul,cea mai mare clădire din lume, a căzut victimă pentru ca
Xamonul nesăbuit, maestru în balistică şi mare meşter la făcut bombe şă-şi dovedească puterea. El, răul şi mâncăciosul, voia să
mai tragă şi alte foloase dacă nu învăţa magie şi anume să mănânce toţi oamenii la grătar.
Trebuia să îl opresc. L-am rugat pe uriaş să mă însoţească pe pământ şi să mă conducă la sălaşul Xamonului. I-am cerut să ne
teleporteze. Era mai rapid aşa, iar el a acceptat. De atunci a devenit prietenul meu.
Xamonul locuia într-un tunel de metrou părăsit, unde confecţiona bombe, obuze şi alte arme distrugătoare. Uriaşul, care de
obicei nu rostea nimic neîntrebat, spuse:
— Îşi are sălaşul în liftul părăsit al metroului. Sub el ascunde bombe. Nu te apropia prea mult... Când are prea multe, le
ascunde într-o groapă.
Exista în faţa noastră o trapă care se deschidea când o undă radar detecta ceva care era mai mic de zece centimetri, scoţând
la iveală acea groapă. Uriaşul aruncă o lingură acolo şi uşile se deschiseră rapid şi fără zgomot. Am făcut un semn care însemna
să plecăm. La suprafaţă, uriaşul îmi atrase atenţia că Xamonii nu suferă să se uite lumea la ei. Aşa că trebuia să trecem de
porţi. Nu sufeream întunericul!. Uriaşul putea face lumină, dar mi-a sugerat să iau o lanterna.
Înapoi în labirintul de tunele cu o singură ieşire şi anume liftul! Nu mai trebuia să pierdem timp. Am aplicat trucul: mâna stângă
pe peretele năpădit de mucegai şi anume peretele stîng care avea pe el ciuperci şi plante uscate. Am ajuns la timp. Ori îl
ademeneam pe Xamon la noi, ori noi ne duceam la el. Tocmai pregătise o minibombă pe care poţi să o bagi în mâncare.
Xamonul nu voia să iasă, aşa că am aplicat planul de rezervă. Uriaşul a făcut o vrajă şi am trecut-o peste porţi. Ele rămâneau
deschise cât timp laterna şi desigur eu eram în bătaia undelor radar. Norocul meu că am căzut în groapă pe o grămadă de fân .
Acolo, în groapă, ţinea bombele Xamonul.
Pereţii se topeau la lumină, fapt care scoase la iveală uşa liftului.Ceva mă atrăgea spre ea ca şi cum o forţă pusese stăpânire pe
mine. Forţa surprizei neprevăzute. Şi ce surpriză mă aştepta!
Am apăsat ca şi cum aş fi chemat liftul, iar uşile s-au deschis silenţios.
Aşa zisul Xamon era,de fapt, un uriaş. Înţelesesem, Xamonii erau toţi ceilalţi, inclusiv partenerul meu. Totuşi nu-mi venea să
cred că era acolo, în lift, un uriaş. M-am uitat mai bine. Într-adevăr era un uriaş... Munte de bombe!! Căzusem în capcana
Uriaşului-Vânturilor, căci aşa îl chema pe falsul meu prieten. Urma să explodez! Îmi pierdeam minţiile, dacă cineva nu ar fi pus
mâna pe mine. Era... Am leșinat.
*
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Era Vântosul, care mă puse la loc sigur, după care a dezamorsat bombele. Vântosul era Uriaşul-Vânturilor. Nu înţelegeam nimic.
Într-un final l-am înterebat:
— Ce-a fost asta?
— Eu am fost un gigant, nu un uriaş – Gigantul-Vântos. Nu ai auzit de
mine, nu? Eram cel mai urât din toţi. Ştiam să fac vrăji şi pe deasupra
eram şi cel mai înalt. Toţi râdeau de mine pentru că nici în casă nu mai
încăpeam. Tărâmul giganţilor nu era potrivit pentru mine, atunci m-am
mutat la uriaşi. Dar încă mă mai înalţ, chiar la cincizeci de ani câţi iam împlinit anul ăsta. Şi, moştenire de la giganţi, voi ajunge să
împlinesc două sute de ani înainte să mor. Dar, revenind. M-am
răzbunat pe ei preschimbându-l pe stăpânul lor în umbră. Xamonii şi
giganţii vor să se răzbune pe mine. Au încercat deja să mă detoneze
prin a te detona pe tine.
— Cum o să scăpăm de ei?
— Trebuie... Ssst. Se aud paşi.
Eu nu auzeam nimic, dar el, auzea până şi o umbră. Nu credeam, dar
putea fi acea umbră rea care trebuia nimicită. Brusc, în liniştea
deplină, mi-am amintit că orice umbră e lăsată de ceva, dar nu de o
umbră. Dacă o umbră era lăsata de altă umbră atunci eram morţi
amândoi.
Uriaşul a făcut un gest care însemna că nu mai suntem în pericol. Iam spus ce gândeam, iar el a confirmat, atrăgându-mi atenţia asupra
lipsei luminii de acolo din tunel, deci a lipsei umbrelor. Ne-am
teleportat afară.
— Ai încercat să îl omori?
— Nu, e prea periculos. Cine se apropie de el prea mult devine o
umbră care măreşte putera regelui umbră.
— Dar nu stă el în lift?
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— Ba da.
Am început să caut mecanismul liftului. În fugă m-am împiedicat. Foarfecele din mâna mea a ajuns în canalizare, cu lamele
deshise. Uriaşul s-a repezit să mă ridice, dar, ajuns la mine, a asistat la zborul meu, acum şi al lui.
O bubuitură groazică şi lumea s-a invăluit în fulgere, dar numai o clipă. Bucăţi de metal şi asfalt de mărimea maşinilor zburau în
toate direcţiile. Noi, pe o bucată cât o dubă, tocmai urma să facem un crater pe tărâmul uriaşilor. pe lângă regele umbrelor,
giganţilor şi Xamonilor mai mult de zece oraşe căzuseră victimă. Lumea era... Ei bine nu mai era.
Mi-am dorit să fie lumea cum era înainte, cu excepţia celor groaznici: xamonii si regele lor. Dorinţa mi s-a îndeplinit. Apoi tună
o voce:
— Nu mai ai dorinţe!
Oare chiar am avut? Ei bine, mi-am dorit un prieten şi acum am unul. Poate am avut, poate nu, decizia vă rămâne vouă.
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CRISTINA TIMU

Atunci am văzut-o pentru ultima oară pe Pâca. Păru-i alb ca o ceaţă densă îi
acoperea faţa-i stafidită prevăzută cu un nas coroiat. Purta o rochie
cenușie care-i învăluia ca un cearceaf trupu-i scorojit de ani.
După ce oamenii au alungat-o cu busuiocul hotărăse să plece spre împărăţia
lui Soare-Răsare, că poate-și va găsi acolo un alt job. Dar nu e ușor să te
angajezi în condiţiile unei singure specializări dobândite și anume:
Ademenitoare de tutun.
Din câte am înţeles ar fi primit-o în gazdă Sfânta Vineri, cu condiţia să se
ocupe de copiii săi și să uite de tutun. Dar ţi-ai găsit, vorba ceea: ,,Pielea rea
și răpănoasă ori o bate, ori o lasă”.
Într-o zi, când Sfânta Vineri se întoarse de la biserică mai devreme ca de
obicei, ce îi fu să vadă ochilor, pe terasa din faţa casei cei doi gemeni ai săi,
trăgeau cu savoare dintr-o pipă alături bineînţeles de Pâca. Atunci a simţit
cum îi fuge pământul de sub picioare și de supărare a rostit o incantaţie prin
care a transformat-o pe moment pe Pâca într-un nor lung de fum. Norul însă
se mișca obraznic pe deasupra casei Sfintei, creând o ceaţă continuă și un
aer irespirabil. Apoi a chemat la ea pe ceilalţi copii înfiaţi, care erau Strigoi
cel Vioi, Iepure Verde și o făptură mai stranie, care părea a fi jumătate om
și jumătate câine, de fapt un pricolici. Le-a dat să bea mai întâi o licoare
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magică cu ajutorul căreia se puteau oricând strecura cu ușurinţă pe celălalt tărâm, să-i aducă o crenguţă mult dorită de
busuioc cu care s-o înlăture definitiv pe Pâca.
După mai multe încercări eșuate ale strigoiului și ale iepurelui, pricoliciul se hotărî să pornească la drum. Începutul se
dovedise promiţător astfel încât avusese o aterizare spectaculoasă pe tărâmul celălalt, mai exact pe pervazul prăfuit al unei
case. Un omuleţ cu păr roșcat se ivise curios în spatele geamului, cu gândul de a-l trage în încăpere. Pricoliciul însă nu-și prea
revenise din căzătură, de aceea omul cu părul roșu îl invitase la un ceai proaspăt de ierburi atunci culese. Cu ocazia aceasta se
și prezentă, în persoana lui Ainstein. Numele acesta nu îi stârni nicio amintire, întrucât pricoliciul nu frecventase prea mult
școala primară și nu avea de unde să știe de marele matematician, în schimb îl întrebă de unde și-ar putea procura câteva fire
de busuioc cu care să se poată întoarce la Sfânta Vineri. Ainstein însă îi spuse că de când în regatul lor s-a auzit de puterea
busuiocului, Preamăritul a declarat planta ocrotită prin lege iar cine își dorea cu orice preţ să o obţină, era nevoit să participe
la o vânătoare de comori. La început se cam codise, întrucât nu era el chiar un aventurier, dar mai apoi se hotărî să se înscrie în
competiţie. Primise de la un zân o hartă pe care o desfăcu cu oarecare curiozitate pentru că trebuia să urmeze indiciile. Însă
pe hartă era următoarea avertizare: Fă 30 de pași înainte și apoi 3 la dreapta. Vei găsi o peșteră și acolo se află scrisă o
problemă. Rezolv-o și doar după aceea vei putea trece mai departe. Cu ajutorul prietenului Ainstein reuși să descifreze
problema iar cheia acesteia reprezenta următorul indiciu, și anume o fântână. Pe spatele desenului care reprezenta fântâna
scria că trebuie să găsească apa vie dacă voia să obţină în schimb busuiocul. Nu știa unde poate fi o astfel de fântână iar pe
câţi a întrebat au ridicat neputiincioși din umeri, astfel încât se gândea serios să se întoarcă acasă. Însă pe când era măcinat
de gândurile sale, îi atrase atenţia ceva mic scris jos pe pagina cu desenul. Se apropie și se uită mai cu băgare de seamă. Era o
altă avertizare care suna cam așa: Privește cu atenţie toate lucrurile din jurul tău. Rezolvarea poate veni chiar de la tine.
Se așeză pe o stâncă și se uită cu mare atenţie în jurul său: văzu niște liane uriașe încârligate în jurul peșterii asemeni unor
șerpi ameninţători, câteva păsări hrăpăreţe care se roteau pe deasupra, scoţând din când în când niște sunete înfricoșătoare,
o veveriţă ce sălta din creangă în creangă și... doar atât. De unde să vină rezolvarea marii dileme?! O lacrimă i se rostogoli pe
faţa-i rotundă ca un ghem de aţă. Ţinea foarte mult la Sfânta Vineri și își închipuia cât de necăjită va fi atunci când va afla că
va fi pe veci neputiincioasă în faţa Pâcăi și cât de triumfătoare se va simţi cealaltă. Un pârâu de lacrimi se năpusti din ochii
jucăuși ai pricoliciului. Vrând să-și șteargă lacrimile își scotoci buzunarele-i largi în căutarea unei batiste și descoperi cu
stupoare o sticluţă mică, mică de tot. Atunci își amintise că o are de la Sfânta Vineri care i-a înmânat-o când a pornit la drum,
dându-i de grijă să n-o piardă. O apropie de ochi să vadă mai bine ce scrie pe etichetă și deodată simţi cum îi sare inima din
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piept. Pe sticluţă scria: APĂ VIE. Se înfăţișă trimfător la Preamăritul care-l felicită pe învingător și-și respectă promisiunea,
oferindu-i în schimb crenguţa de busuioc.
Nu știu exact să vă spun ce s-a întâmplat cu Pâca, dar vă pot spune cu certitudine că norul de fum gros s-a risipit iar Sfânta
Vineri împreună cu copiii ei puteau să respire ușuraţi.
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DENISA-IRIS SÎRBU, 10 ani

Hei! Voi chiar credeţi că toate poveştile sunt nişte scorneli?
Atunci, trebuie să auziţi povestea mea şi vă veţi convinge că nu-i
aşa.
Urma să ne mutăm în noua casă în ziua în care împlineam 5 ani. Leam promis părinţilor că voi dormi singură dacă îmi vor amenaja
camera precum a unei prinţese.
Ziua cea mare se apropia, dar şi teama de a dormi singură. I-am
spus asta mamei, care m-a liniştit, zicându-mi că mă aşteaptă o
surpriză.
Camera mea, decorată în roz şi mov era peste aşteptările mele.
Patul era precum o coroniţă, fiind rotund, moale şi pufos. Dulapul
avea forma unei minunate rochii de prinţesă, având pietricele mov,
strălucitoare. Oglinda părea desprinsă dintr-un basm, rama
lucioasă făcând-o să pară fermecată. Perdelele erau precum o
spumă transparentă, strălucitoare.
Staţi puţin, voi credeţi că eu am văzut toate acestea, atunci când
am intrat în cameră? Nu, nicidecum. Le-am văzut şi admirat mai
târziu.
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Ceea ce mi-a atras prima oară atenţia intrând în cameră, au fost ochii blânzi ai uriaşului pictat pe peretele de lângă patul meu.
- Uite, Iris, el va avea grijă de tine noaptea, în timp ce dormi, mi-a spus mama cu atâta putere de convingere, încât am crezuto pe loc.
Eu continuam să privesc ochii uriaşului care mă fascinau cu blândeţea şi încrederea pe care mi-o inspirau. Ştiam, simţeam că nu
am de ce să mă mai tem de nimic. Mai mult, chiar aşteptam să rămân singură în cameră cu uriaşul meu.
Atunci când mi-a vorbit prima oară mi s-a părut ceva atât de firesc, de parcă ar fi fost prietenul meu de o viaţă. Simţindu-mă
astfel, de abia aşteptam să rămân singură cu el pentru a-i împărtăşi secretele mele zilnice. Se numea Siri, adică inversul
numelui meu, ceea ce ne-a amuzat nespus. El m-a ajutat să-mi înfrâng toate temerile.
Am uitat să vă spun că în prezenţa altcuiva, uriaşul meu prieten stătea nemişcat şi mut, fiind doar o pictură pe perete. Dar,
asta făcea prietenia noastră şi mai interesantă.
După o perioadă, însă, ochii lui blânzi au deveni extrem de trişti, de abătuţi. Întrebându-l care este motivul, mi l-a spus:
— Ştii, Iris, mi-e dor de ţara mea, de familie, de ceilalţi prieteni… Iar tu ai, de asemenea, nevoie de prieteni, ca şi tine, de
copii.
Am început să plâng, crezând că nu mai vrea să fim prieteni. El mi-a explicat, însă, că aici, în Ţara Piticilor, cum denumea el
ţara noastră, se simte singur şi neînţeles.
Atunci, i-am propus să vin eu cu el, în ţara lui.
Şi tu te vei simţi la fel, pentru că vei fi un pitic în Ţara Uriaşilor, a replicat Siri.
Zile în şir am vorbit despre asta şi într-un final am înţeles că avea dreptate. Am convenit să rămână până în ziua în care urma
să împlinesc vârsta de 6 ani.
După ce mi-am sărbătorit ziua cu familia, am mers în cameră şi am vorbit mult, mult cu Siri, prietenul meu. Mi-a promis că în
timp ce dorm, va veni mereu să mă vegheze, iar eu i-am spus că nu-l voi uita nicicând. Dimineaţa, peretele unde fusese el era
gol. Aşa a fost şi sufletul meu.
Asta însă nu a durat prea mult. În curând am început şcoala, fiind clasa pregătitoare şi mi-am făcut o mulţime de prieteni.
Eram din nou fericită.
Cum, credeţi că l-am uitat pe Siri? Nicidecum, căci în fiecare noapte, atunci când somnul vine la gene, îi simt prezenţa şi parcăi văd ochii cei blânzi, protectori.
Noapte bună, uriaşul meu!

76

Cartea ucenicilor solomonari

77

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

78

Cartea ucenicilor solomonari

ANONIM, 14 ani
Prichindelul s-a uitat din nou un jur. Șapte drumuri care duceau spre șapte tărâmuri necunoscute. Nu știa
pe ce drum să o ia. Toate arătau la fel, însă nu puteau duce în același loc. Nu era cu putinţă. Știa că nu
putea rămâne acolo pentru totdeauna, așa că a închis ochii și a sperat că instinctul îl va ghida și de data
asta.
Mai mult la nimereală, Prichindelul s-a dus pe al doilea drum. Nici prin gând nu i-ar fi trecut că acel drum
avea să fie drumul spre maturitate. Drumul era unul prăfuit si greu. Din când în când zărea câte un copac
stingher sau vreun animal rătăcit. După un timp care a părut o veșnicie, Prichindelul a dat într-un final de o
casă părăsită. Cu teamă, a deschis ușa casei și, spre nedumerirea lui, a simţit un vânticel cald. Fiind
obișnuit cu orice situaţie, nu s-a panicat, s-a întors spre șemineu și a văzut că focul ardea mocnit. Cineva a
găsit casa înaintea lui. Prichindelului nu ii era teamă.
Era înarmat cu o sabie-stilou, nu orice fel de stilou, ci unul care în orice moment desena ceva ce se materializa cât ai clipi, și
o carte-scut, care, atunci când ai mai mare nevoie, se deschide la vreo ghicitoare sau vreo vrajă care să te scape. Din obișnuiţă,
s-a întors pentru a verifica ușa, când zări un bărbat cel puţin de doua ori cât el. Bărbatul s-a năpustit la el, însă, din cauză că
băiatul era mult mai sprinten decât el, s-a împleticit de propriile picioare, și cu o bufnitură puternică, a aterizat chiar în
șemineul nu de mult stins. Băiatului îi bătea foarte tare inima. Îi plăcea adrenalina la fel de mult cât îi plăceau romanele poliţiste
și misterele.
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A părăsit casa și și-a continuat drumul. Nu după multă vreme, Prichindelul a zărit trei tineri osteniţi. Prichindelul a intrat în
vorbă cu ei. A aflat că cei trei erau fii de împărat și că au plecat în căutarea celor trei zmei care le ţin prizoniere pe prinţesele
din regatul vecin. Prichindelul s-a hotarât să îi urmeze și spera să poată ajuta în salvarea prinţeselor. La un moment dat, cei
patru au zărit o poartă de aur, iar în spatele porţii se vedeau trei palate mari: unul de bonz, unul de argint și unul de aur. Nici nu
au apucat să treaca bine de poartă, că trei zmei le-au și ieșit în întâmpinare. Fiul cel mare și cel mijlociu au fost doborâţi primii,
iar Prichindelul si mezinul, după o luptă lungă, au reușit să îi infrângă pe zmei și să salveze prinţesele.
Prinţul si cele trei prinţese i-au mulţumit Prichindelului pentru ajutor și s-au întors pe tărâmul lor.
Prichindelul și-a continuat drumul, când, din pădurea de la marginea cărării a auzit plânsete. Discret, s-a apropiat de sursa
zgomotului și, spre surprinderera lui, a văzut un uriaș care plângea deoarece nu mai găsea drumul spre casa lui din nori. Felul în
care se ghemuia, suspinând, contrasta izbitor cu mărimea sa. Puţin sfidător, Prichindelul s-a apropiat de uriaș și l-a întrebat
dacă îl poate ajuta cu ceva. Uriașul s-a bucurat că în sfârșit cuiva nu îi era frică de el și i-a povestit că de obicei, cărarea care
ducea spre nori nu rămâne în acelalși loc prea mult timp, dar reușea să o găsească de fiecare dată, însă acum, deoarece a zăbovit
prea mult pe pământ, nu mai știa unde să caute cărarea. Prichindelul a deschis cartea-scut și a sperat că îl va ajuta. Cartea i-a
dat un indiciu, o ghicitoare complicată, pe care cei doi au reușit să o descurce numai cu ajutorul unui corb care se odihnea pe o
creangă. Uriașul și-a găsit drumul spre casă și, dupa ce și-a luat rămas-bun de la Prichindel, s-a întors și i-a spus că mai trebuie
să treacă de un singur obstacol pentru a ajunge la capăt.
Prichindelul și-a văzut de drum. Afară încă nu se întunecase, iar el nu iși putea da seama de cât timp călătorește. Nu îi era nici
somn, nici frig. Dupa o bună bucată de drum, a constatat că în faţa lui drumul de oprea brusc. O ușa despărţea parcă cărarea de
ceva de după ea, dar nu exista nici un zid. Prichindelul s-a apropiat de ușă și a vrut să o deschidă, dar ușa nu avea nicio clanţă. A
încercat să ocolească ușa, dar un perete invizibil îl oprea. Disperat, Prichindelul a atins ușa și a privit cum un fel de labirint de
pictează sigur pe ușă. A înţeles că acesta era ultimul obstacol și, cu sufletul la gură, a pășit în labirint. După un timp, în faţă i-a
apărut o ușă, dar cheia nu era nicăieri. Prichindelul a luat sabia-stilou și a desenat o cheie cu care a reușit să deschidă ușa.
Odată ce a apăsat pe clanţă, Prichindelul a simţit că o forţă puternică îl trage într-un vârtej puternic. S-a trezit intr-o
încăpere mare în care se aflau toate persoanele pe care le-a ajutat. Ele l-au felicitat și i-au spus că a trecut cu bine toate
obstacolele drumul spre maturitate. Prichindelul nu mai era un copil acum. A ieșit afară. Mai avea încă multe drumuri de străbătut.

80

Cartea ucenicilor solomonari

81

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

ILARIA BISOC, 14 ani
Pentru a scrie acest text m-am documentat, folosind internetul, despre cultura indiană, despre templele de acolo și despre superstițiile
oamenilor. De asemenea, am urmărit materiale video de pe Youtube, încercând să înțeleg cât mai intim modul de a gândi al indienilor. Am
conceput textul drept o călătorie, în care personajului i se arată semne de a căror interpretare depinde reușita ajungerii la destinație. Mă bucur că
așa am descoperit povestirile lui Mirea Eliade.

Se auzea că oricine trece pe acolo moare. În drum spre acel bungalow era un templu. O simplă oprire acolo, însoţită de o
scurtă rugăciune, te va salva de orice primejdie. Nu cred în superstiţii, ghinion sau noroc, dar nu strică un mic popas acolo. Ca
pasionată de lucrurile antice, am studiat zidurile templului, pe care, la un moment dat, am găsit scrise iniţialele: M.C.L.1313. Leam reţinut şi am intrat în templu. Totul era foarte frumos. Ghirlande de flori erau atârnate pretutindeni şi oriunde te uitai
zăreai o oglindă. Am văzut un preot şi l-am întrebat care e rolul lor. Am fost uimită de răspunsul primit: „Nimănui nu-i face
plăcere să se vadă nervos sau supărat, aşadar, rolul oglinzilor este acela de a alunga energiile negative ale vizitatorilor. După
un timp, am hotărât că e timpul să plec înainte de a se întuneca de tot. Merg către maşină, şi surpriză: NU MAI PORNEA!, iar
când am reuşit să o pun în funcţiune, nu mai aveam frâne. Aveam senzaţia că popasul la templu mi-a adus ghinion. Mi-am amintit
de ofrandă. Am luat-o în mână şi am spus o rugăciune, fiind curioasă dacă problemele se vor rezolva. DAAAA! N-a funcţionat.
Până la urmă, am reuşit să ajung la un service auto. Acolo mi s-a spus că reparaţiile durează minimum 30 de minute, aşadar am
preferat să mă plimb prin împrejurimi până se rezolvă. Am înaintat pe o alee la capătul căreia se zărea o lumină puternică. Pe
drum am găsit un bilet pe care erau scrise aceleaşi iniţiale de pe zidul templului: M.C.L.1313. Pe moment, am crezut că e o
simplă coincidenţă, dar cu cât trecea mai mult timp cu atât îmi era din ce în ce mai frică de ceea ce descoperisem. Am mers
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mai departe şi am găsit, sau cel puţin aşa credeam eu, o brăţară pe care am vrut să o ridic, dar cineva m-a oprit. Era o femeie
înaltă, cu părul negru, foarte slabă, dar EXTREM de frumoasă. Avea o voce de înger şi mi-a spus:
— Ai ajuns destul de departe! Să ai grijă de bilet. Vei avea nevoie de el!
Am clipit şi ea a dispărut. Nu, nu mi-a mai fost frică absolut deloc şi nu ştiu cum,
dar parcă mă simţeam mai bine, aveam mai multă energie…
Când m-am întors, câmpia se transformase într-un lac, iar aleea într-un pod. Exact
podul pe care l-am trecut înainte de service. Speriată, am început să înaintez, dar nimic
nu mai arăta la fel. În service-ul era într-adevăr o maşină, dar arăta de parcă era acolo
de un secol. Am zărit o bătrână pe care am întrebat-o dacă e alt service prin apropiere.
S-a speriat şi, printre lacrimi, mi-a spus că acum mult timp era un service acolo, dar
într-o zi o femeie şi-a lăsat maşina acolo și după aceea a plecat pe o câmpie. M-AM
SPERIAT, ERA VORBA DESPRE MINE, dar am continuat să o ascult. A spus că imediat
ce femeia s-a îndepărtat, service-ul a luat foc, maşina rămânând, ca prin miracol,
intactă. Toată lumea crede de atunci că locul ăsta este blestemat pentru că maşina ei,
deşi era lângă service, nu a fost atinsă absolut deloc de foc. I-am mulţumit pentru
informaţie şi, după ce a plecat, am început să plâng. Nu înţelegeam ce mi se întâmplă.
Deodată, am auzit nişte clopoţei. Iniţial nu am vrut să merg în direcţia de unde venea
sunetul, dar din instinct am făcut-o şi nu regret. Deodată am văzut o siluetă. Când mam apropiat am văzut aceeaşi femeie cu care mă întâlnisem la început. Am alergat spre
ea, am îmbrăţişat-o şi i-am spus ce am păţit. A început să râdă şi mi-a spus că mă va
ajuta. Am mers cu ea la un om care era medic şi expert în numerologie şi astrologie. Pe uşa casei lui lui am văzut scrijelită
prima iniţială din textul pe care îl aveam pe bilet: M. După ce mi-a explicat că e posibil să fi avut o halucinaţie, mi-a spus că
trebuia să inspectez maşina de la service pentru a vedea dacă era a mea sau nu.
Ne-am întors. Pe drum am discutat cu femeia și am aflat că o cheamă Asha şi era de origine indiană. Începuse să se
însereze și am căutat un loc unde să înnoptăm. Ne-am oprit la un hotel ale cărui camere erau numerotate cu litere. Camera
noastră era camera C. A doua zi, la prima oră, ne-am continuat drumul și am ajuns la locul în care era parcată maşina. Am
deschis portiera, iar pe frâna de mână era inscripţionată litera: L, M-am uitat la ceas, era 13:13. IMPOSIBIL! Am întrebat-o
pe Asha cât e ceasul şi mi-a spus că este 13:13. Exact numărul de pe bilet. Deci: iniţiala de pe uşa medicului, litera camerei
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noastre, litera de pe frâna de mână şi ora la care m-am uitat la ceas, toate constituiau un fel de cod, pe care l-am găsit şi pe
templu: M.C.L.1313. Dar ce semnifica el?
Voiam să îi spun Ashei ce am constatat, dar... dispăruse. M-am panicat de moarte!!!! Am coborât din maşină şi, în faţa
ochilor mi s-a desfăşurat un portal, care putea fi deschis cu ajutorul unui cod de șapte simboluri. Am tastat codul M.C.L.1313
şi am reuşit să îl deschid. Toată viaţa mi se derula în faţa ochilor şi, când am ajuns la momentul prezent, am simţit o
zdruncinătură puternică. Am deschis ochii şi am văzut mai mulţi oameni în jurul meu. Eram în templu şi aparent leşinasem. Asta
înseamnă că am visat că am călătorit în timp? Am început să tremur.
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ANYIA CIRCA – CHIRILĂ, 13 ani
Când eram mică și nimeni nu avea timp să-mi spună o poveste de noapte bună, o inventam eu singură pe loc, amestecând tot ce îmi place.
Când am chef să scriu ceva, aplic aceeași rețetă, amestec tot ce îmi place și chiar funcționează.

M-am întors din hoinăreala mea prin lumea viselor aterizând printre așternuturile albe și catifelate. Mi-am scos picioarele
de sub plapuma călduroasă și mi le-am pus greoi pe podea, care părea de gheaţă. Am început să-mi târăsc picioarele crezând că
patinez, dar căzând, mi-am dat seama că încă dormitam... După ce am părăsit cu adevărat starea de somnolenţă cu ajutorul apei
reci (mama obișnuiește adesea să o citeze pe bunica ei, recitându-mi niște versuri pe care străbunica mea le-ar fi brodat cu
mâna ei pe o cergă de perete, cum aveau toate casele ţărănești: „Cu apă rece / Spălând a ta faţă / Te umpli de viaţă”), am
îmbucat repede ceva și, călcând cu pași repezi pe strada umedă, am ajuns în staţia pustie. Tramvaiul a sosit și, spre
surprinderea mea, era gol.
În timp ce admiram peisajul citadin, ferestrele tramvaiului au început să fie acoperite de scântei. Conductorul a ieșit din
cabina sa secretă și a dispărut ca prin ceaţă. Șinele au început parcă să plutească și, brusc, tramvaiul s-a oprit. Când s-au
deschis ușile, totul era un nor de praf. Praful mi-a intrat în nări, ceea ce mi-a provocat un strănut uriaș.
Pe lângă și prin mine treceau tot mai multe umbre până când o luminiţă le-a risipit. Nu era o simplă luminiţă, era de fapt
lumina unui felinar ţinut de o fată cu piele albastră. Ochii îi erau verzi, iar părul negru.
— Sunt aici să te conduc, mi-a spus cu o voce caldă.
— Dar nu știu cum te cheamă.
— Nu am nume.
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Fata m-a condus prin orașul pustiu, unde am dat de un cer alb – alb, cu nori – cifre. Cerul mă fascina, dar nu am avut prea
mult timp să-l admir, căci necunoscuta mă târî spre o casă la fel de pustie precum orașul în care se afla. În mijlocul unei odăi,
dădurăm peste câteva suflete ce gemeau și șopteau mereu, disperat: „Nu știu... nu știu...”
— Ce-i cu oamenii ăștia ciudaţi? Dar cu dezordinea aceasta? Haide să plecăm!
— Nu până nu faci ordine în această casă!
I-am aruncat o privire ciudată. La ce se așteptase?! Locul acela infect m-a dezgustat. Ochii lucioși mă priveau cu scârbă.
Așa cum îi priveam și eu pe ei. Începeam să mă sufoc. Am ieșit afară repede. Cerul era la fel de alb, numai că avea acum și
câteva irizări violete. Acum am observat cum cifrele din nori se reanjară, formând cuvântul: „Poţi,” apoi, încă unul: „Știi” și
ultimul: „Vei reuși”. Cuvintele mi-au dat o stare nemaitrăită de bine, mă simţeam plină de bucurie, de energie, o stare care m-a
făcut să reintru în casă, ce părea acum o altă lume, Umbrele de pe pereţi au dispărut. Atmosfera neagră a fost înlocuită de una
senină, iar oamenii nu mai purtau zdrenţe, ci aveau haine curate și elegante și părul aranjat. Am schiţat un zâmbet. Parcă
găseam ceva în mine ce îmi dădea impresia de eroism. Știam că e doar un gând, dar era și o sursă de forţă interioară
nemaitrăită și nebănuită.
Să fi adus eu fericire într-un oraș pustiu?
Am lăsat grijile în urmă și m-am mutat acolo pentru o vreme. Norii din cifre au dispărut, făcând loc soarelui zâmbitor. Apa
nu mai era acoperită de mâzgă, ci lucea ca diamantul. Clădirile erau tot sucite și-ndoite, dar nu mă mai înspăimântau. Ușor,
ușor, oamenii s-au obișnuit cu prezenţa mea acolo și au ajuns să mă aprecieze pentru ceea ce făceam pentru ei: le ofeream
sfaturi pentru viaţă, gospodăream împreună cu ei sau îi ajutam pe cei săraci. Simţeam cum un val de narcisism mă lovea. Am
avut un gând stingher de a evada din orașul acela bizar, însă l-am alungat repede. Curând însă am început să mă înstrăinez de
mine însămi. Problema era că întreg orașul devenea afectat. Mucegaiul s-a întors, întunericul s-a reașezat, locuitorii s-au
îmbolnăvit. Știam și eu că ceva nu e în regulă: orașul era acum rău, acum bun, acum din nou rău.
M-am întors spre fata zâmbitoare:
— Repede, ajută-mă!
— Depinde doar de tine.
— Cum?!?
— Găsește echilibrul.
— Echilibrul?... Ce echilibru?
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M-am întors și, cu o privire confuză, m-am uitat la fiecare om. Frica de pe faţa lor m-a speriat. M-am uitat la pereţi. Albi.
Toată lumea era situată într-un cub de un alb imaculat. Atunci mi-am dat seama ce era ciudat la orașul ăsta. Era propriul meu
oraș. Orașul în care vântul bate după starea mea.
În acea clipă, tramvaiul a ţâșnit din nou. M-am trezit ca dintr-un coșmar și nu doar că m-am trezit, dar îl și trăiam. În
jumătate de oră, aveam test la fizică. Atunci, mintea și sufletul mi-au zburat spre orașul misterios din inima mea. Dacă mie mie frică, acolo ce se întâmplă? Mi-am alungat repede acest gând. Cu bucurie și curaj, am trecut testul cu bine. Cum au reușit
niște omuleţi să mă ajute la școală? Oare acei omuleţi sunt sentimentele mele?
Târziu, am realizat că acea vizită m-a învăţat ceva. Spaima și tristeţea deșiră. Bucuria repară. Orice, oricând, oriunde.
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IULIANA CONSTANTIN, 16 ani
Auzisem de mult despre pădurea Hoia-Baciu, văzusem nenumărate poze farfurii zburătoare care mai de care mai înfricoșătoare, așa că am
decis să scriu despre ea. Sursa de inspirație a fost internetul, cu o multitudine de site-uri, ca de exemplu descopera.ro, adevarul.ro, cluj.com și
desigur wikipedia
Am vrut ca naratorul să fie cât mai vag descris, nespecificand nici măcar dacă este băiat sau fată, deoarece cu cât descrii un personaj mai mult,
cu atât cititorii se pot regăsi mai greu în el. Chiar și așa, nu l-am lipsit de personalitate.
Cât despre reacții la povestea mea, am fost în mare parte pozitive. Când i-am arătat-o prietenei mele, nu a ezitat să-mi ofere puțină critică
constructivă, lucru care-mi place la ea, deoarece nu m-a făcut să mă simt prost, ba chiar m-a încurajat. Dacă ai prea multe reacții pozitive, și nici
una negativă, nu o să înveți niciodată să fii mai bun.

Stăteam, ca o stană de piatră, uitându-mă la casa dărăpănată ce mi se arăta în faţa ochilor. Tremuram. Nici măcar
straturile de îmbrăcăminte nu mă puteau proteja de frigul mortal. Lumina lunii arunca o strălucire morbidă asupra cocioabei,
numeroase ierburi ieșeau din crăpăturile drumului cimentat ce ducea spre ușă. Cu fiecare pas simţeam cum așa-zisul curaj pe
care îl clădisem ca să ajung aici, mi se micșorează, punându-mi la îndoială decizia încă o dată. Chiar merita această provocare?
Pe zidurile casei se putea distinge mucegaiul negru. Pânze de paianjen acopereau colţurile ușii. Cu strângere de inimă, am
deschis ușa. Imediat, un miros de umed și prăfuit mi s-a strecurat în nări, provocându-mi un acces violent de tuse. Casa era
tăcută, exceptând scârţâielile interminente cauzate de pașii mei pe podeaua șubredă. Ferestrele erau baricadate, ca și cum
foștii locatari se pregăteau pentru apocalipsă. Singura lumină era cea a lunii, care venea dinspre ușa deschisă. Chiar și așa, nu
puteam distinge nimic. În niciun caz nu umblu de capul meu în ce pare a fi o casă din filmele horror. Eram cât pe ce să
abandonez căutările, m-am îndreptat spre ieșire, dar când să închid ușa în urma mea, am simţit cum o mână mă strânge
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puternic de abdomen și mirosul cloroformului mi-a invadat nările. Vederea mi s-a înceţoșat și am putut simţi cum mi se înmoaie
picioarele. Am căzut.
*
M-am trezit într-un loc foarte întunecat ce mirosea a pământ umed . Nu știu cât timp a trecut de atunci, deoarece
întunericul era atât de puternic încât a trebuit să clipesc repetat de câteva ori, temându-mă că am orbit. Mi-am testat
membrele, asigurându-mă că sunt toate la locul lor. Le puteam simţi, dar era o mică problemă: simţeam o usturime accentuată
în zona gleznei . Zornăitul lanţului legat îmi confirmă faptul că piciorul stâng îmi era încătușat de un stâlp gros de fier.
Judecând după priveliștea de sus, eram în aer liber, într-o pădure, mai precis. Desigur că, la fel că oricare alt om sănătos, am
început să mă panichez. Am ţipat din toţi plămânii, agitându-mă, în speranţa că poate, poate, îmi va fi eliberat piciorul.
Simţeam cum mă ia ameţeala. Pe lângă asta, aveam un sentiment că cineva este cu ochii pe mine în tot acest timp, în plus, cine
naiba pune un stâlp de fier în mijlocul unei păduri?! Chiar nu îi văd rostul. Îmi joacă cumva prietenii o farsă? Știu că m-am
certat cu Olga acum două zile, dar nu o cred în stare de așa ceva. Stai putin… Am înnebunit eu sau tocmai ce s-a mișcat
stâlpul? Asta e! Cu o mișcare asemeni regelui Arthur, am scos stâlpul din pământ. Am început să am superputeri…? Mă rog, te
asigur că dacă aș fi avut telefon, aș fi sunat la poliţie până acum, dar îmi dispăruse din nu știu ce motiv, iar conservele cu aţă
nu merg în cazul ăsta.
Și așa am ajuns să car un stâlp după mine, asemeni vecinului meu nebun, Nicolae, de care râde tot satul și în care se aruncă,
ocazional, legume stricate. Uneori mi-e milă de el și îl înţeleg, deoarece atunci când trec aristocraţii prin sat, se aruncă legume
stricate în noi toţi.
*
Nici măcar nu știu unde merg, pur și simplu parcurg o pădure în ce pare a fi toiul nopţii, și trag un stâlp după mine depănând
amintiri. As fi vrut sa-mi petrec seara cu Jenica, bovina mea preferata, uite, iar încep să depăn amintiri, și iar mă ia de la
stomac!
Bunica mă avertizase adesea să stau departe de păduri, deoarece orori inexplicabile li se întâmplă oamenilor care pășesc
prin ele noaptea. Dar uite-mă aici! Nu am păţit nimic, oarecum… Cel puţin trăiesc. Bunica spune o grămadă de lucruri fără sens,
ca de exemplu atunci când am căzut în genunchi, ea mi-a spus că nu voi face niciodată nunta. Altădată, am pierdut o oglindă, pe
care ea a găsit-o după două zile spartă, în curte. În ciuda eforturilor mele de a-i explica că face parte din natura umană să
pierzi lucruri și că așa înveţi să fii un adult responsabil, tot am mâncat bătaie.
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M-am pierdut iar în șirul gândurilor, și nici n-am observat că se aud hlizeli, prin apropiere. Stai puţin, ce se vede prin
copaci? E cumva… un chip? Nu, nu e posibil. Dar atunci ce este? M-am lăsat de magie acum trei luni, de când am fost obligat să
ard toată recolta, din cauza lui Nicolae, deci asta iese din calcul.
Gata! Trebuie să mă concentrez! Nu delirez, sănătatea mea mentală este foarte bună. Dar de ce, atunci când îmi mișc capul,
pot zări în colţul ochiului o siluetă? Am încercat să mă apropii, dar ameţeala era îngrozitoare, și cu cât mă apropiam mai mult,
cu atât păream că mă îndepărtez de ea, hliziturile transformându-se în râsete isterice.
Marghioală? Nu se poate… Ce caută ea aici? O văd, și pare atât de aproape… Grăbesc pasul, dar ea continuă să se
îndepărteze, parcă luându-mă în batjocură. „Marghioală!” Ţip după ea, disperarea mă cuprinde, nemaipăsându-mi de nimic. În
fuga mea, mă împiedic de stâlpul ce-l ţineam în mână.
Ridicându-mi privirea, o văd. Stă în faţa mea. Este schimbată, dar tot prietena mea rămâne. Venele albăstrui se pot vedea
prin pielea ei delicată, subţire ca o foaie. Plutește. Nu știu cum, dar nici nu-mi pasă. Tot ce contează este că o pot vedea. Unii
oameni ar spune că e înfricoșător, dar eu cred că e minunat. Mi-a lipsit. Goliciunea ochilor ei negri de acum nu face decât să
reflecte personalitatea ei misterioasă. Uit de tot, chiar și de faptul că piciorul meu este încă legat de un stâlp.
Aș fi vrut s-o îmbrăţișez, să-i spun cât de rău îmi pare că n-am fost alături de ea și ce fericire simt acum! Dar fericirea
descrie momente, și momentele nu sunt permanente. La fel de repede cum a venit, așa a și plecat, făcându-mă să simt iar golul
din inimă, de dată această de două ori mai mare. Ok, voi trece și peste asta, a fost doar un rod al imaginaţiei mele, probabil
rezultat din urma nopţilor mele nedormite. Îmi iau stâlpul și mă ridic, trăgându-l după mine la fel de umilitor ca înainte.
Ceva mare și negru trece rapid prin faţă mea, trăgându-mi o sperietură grozavă. Aparent este doar o bufniţa, care stă
acum cocoţată pe o creangă de copac, scoţând zgomote stridente vrând parcă să-i avertizeze pe ceilalţi de prezenţa unui
străin în pădure în timp ce se uită la mine cu un aer de superioritate.
În faţă, zăresc o lumină. O fi oare lumina de la capătul tunelului? Mă îndrept spre ea, cu speranţa în suflet, totuși, nu
foarte repede, deoarece nu știu ce se ascunde printre copaci. Poate un lup flămând, care de abia așteaptă să mă mănânce.
Cu cât mă apropii mai mult, văd că este o colibă micuţă și sărăcăcioasă, fumul cenușiu ieșind din horn, avertizând că este
cineva înăuntru. Mă împiedic și pun mâna pe un trunchi de copac că să-mi menţin echilibrul. Trag aer în piept, și îmi dau seama
cât de foame îmi este. Mirosul de supă dinspre colibă este divin. Ajungând la poarta ei, observ că ierburile din grădină au
crescut exagerat de mult, și îmi dau seama că proprietarul, ori este foarte leneș, ori foarte bătrân. Mirosul de supă se
accentuează, și stomacul începe să mă certe. Sper doar că bucătarul este destul de prietenos încât să-mi ofere și mie o porţie.
Îmi fac curaj și bat în poartă. După vreo două minute, din colibă iese un bătrân. Ochii injectaţi par să mă fixeze, zvâcnind la
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fiecare zece secunde, sub părul lui alb, slinos. Gâtul lui strâmb este înconjurat de cusături. Ridurile anunţă că e pe cale să
rânjească. Un rânjet care pute a răutate. În sfârșit deschide gura, vorbind cu o voce cinică, dar impunătoare:
— Hai înăuntru, trebuie să-ţi fie frig.
Am înaintat, și în timp ce-l urmăream pe bătrân, văd că are mereu poziţia în unei tarantule: niciodată drept, ci chircit.
Aroma supei îmi face stomacul să chiorăie, și bătrânul ţine cont de asta, râzând sub mustaţă cenușie. Încăperea este plină de
mobilă ponosită, piei de animale. O pătură tricotată își are locul pe un pat șubred. În sfârșit, mă invită să stau pe un scaun
vechi, lângă foc, și îmi oferă un castron cu supă, pe care încep să-l mănânc numaidecât. În ciuda prezenţei lui, este minunat să
te afli într-un loc călduros pe frigul ăsta.
— Deci, care-i treaba cu stâlpul acela?
— Pur și simplu m-am trezit așa, îi spun eu, pe un ton ironic. Știi cumva cum pot să ies din pădure?
— Hm… Revin imediat.
Bătrânul evită întrebarea și iese din cameră. Profit de ocazia asta că să-i caut prin lucruri, deși este nu este bine să faci
așa ceva. Observ într-o ceșcuţă de pe raft o cheie, și, cu speranţa în suflet, încerc să-mi descătușez piciorul. Bingo! Mă simt
mult mai bine acum că pot să merg cum trebuie. Cu toate că ar trebui să fiu fericită, nu pot să-mi scot din gând cum de
bătrânul are cheia asta? Oare el este cel ce m-a răpit și m-a adus aici? Simţ cum bătăile inimii încep să fie din ce în ce mai
dese, iar răsuflarea din ce în ce mai grea. Mi-e frică, și asta se vede după petele de transpiraţie de la subraţ.
Cu disperare, sar pe geam și îl observ în depărtare pe bătrân ţinând ceva în mână. Pare a fi dinamită. Nu știu dacă e
imaginaţia mea, și nici nu vreau să aflu, așa că fug de rup pământul în altă direcţie.
*
În nebunia mea, aud un cântec. Un cântec fermecător, care mă atrage grozav de mult. Închid ochii. Tot ce vreau să fac
acum este să urmez acel sunet minunat. Dar se oprește. Brusc. De ce s-a oprit oare? Deschid ochii și îi văd. Văd în faţă mea
niște fiinţe. Sunt mai mult umbre. Sunt doar fum. Fiecare formă unduindu-se înaintează spre mine. Se disting doar fiindcă au
toţi câte cinci ochi albi, lăptoși. Se opresc. Cred că sunt vreo zece. În total cincizeci de ochi fixaţi spre mine, stând ca în
armată, aliniaţi. Măcar acum știu sigur că am înnebunit. Aș putea măcar să mă distrez în nebunia mea, nu? Cu o mișcare rapidă,
încerc să trec prin ei, dar un câmp de forţă pare să mă oprească. Unul dintre ei scoate un sunet ce se aseamănă cu un oftat, și
acum mă simt prost deoarece m-am făcut de râs, chiar dacă e în faţa subconștientului meu! Unul dintre ei îmi aruncă ceva, pare
a fi un buton…? Dar ce face? Observ că are desenat un copac pe el. Cred că se așteaptă să-l apăs. Mă uit la ei, și după ce mă
asigur că nu am de ales, îl apăs.
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*
Nu se întâmplă absolut nimic. Umbrele se uită în jur, par la fel de confuzi ca și mine. Nimeni nu pare să vorbească, dar aud
mai multe voci, în cor: „Ai plantat copacii, nu-i așa?”. Ok, acum sunt chiar în dubii, ar trebui să le răspund? Îmi pot citi
gândurile? Judecând după expresiile lor, nu.
— Ce copaci? Despre ce vorbești?
„COPACII, cap de lemn ce ești!”. Minunat, am ajuns să primesc insulte de la subconștientul meu. Trebuia s-o ascult pe
bunica când îmi spunea că fără muncă, omul innebunește… „Scria pe stâlp, crezi că te-am legat de el degeaba?” Mă uit la ei, și
ei se uită la mine, ca în filmele cu proști.
— Nu știu să citesc.
Deși nu au sprâncene, pot să le disting expresia facială, deoarece am văzut-o la mama mea destul de mult în copilărie. Este
tipica expresie de „dezamăgit, dar nu și surprins”. Aud iar vocile, de data asta mai serioase: „Uite cum stă treaba, trebuia să
plantezi niște copaci aici, în locul ăsta, noi venim din viitor, și cum oamenii sunt niște fiinţe dezgustătoare, trebuie să protejăm
această poartă interdimensionala de ei. În viitor, pădurea nu va mai fi, din diferite cauze, probabil va ajunge hârtie igienică
pentru rasa voastră inferioară, nu este relevant. Ce contează este că tu trebuie să plantezi cinci copaci în locul ăsta, dar nu
orice fel de copaci, ci cei de la bătrânul din cocioabă. L-ai întâlnit, nu-i așa?”
— Staţi, că m-aţi pierdut! Ce poartă interdimensională, despre ce vorbiţi?
„Padurea Hoia-Baciu e o poartă către alte lumi, un fel de Purgatoriul lui Dante, unde se duc sufletele celor morţi, care nu au
decedat împliniţi. N-ai văzut semnul de la intrare, cel în care te avertizează să stai departe de ea? Ah, stai, nu știi să citești.”
Totul îmi era clar acum, de ce am văzut-o pe Marghioală, și de ce a dispărut așa de repede… Doar a vrut să mă mai vadă odată,
înainte să moară. Un lucru îmi rămâne totuși ciudat:
— ȘI de ce eu?
„Te-ai aflat la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit, dacă refuzi această misiune, e posibil să distrugi sufletele multor
oameni. Acei copaci vor proteja pădurea.”
— Bine, o voi face. Puteţi măcar să mă îndreptaţi către casă bătrânului? Nu văd nimic în întunericul ăsta…
„Te vom ghida folosind luna. Urmeaz-o”. Și au dispărut.
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Pot să fiu erou! Pot să fac un lucru bun în viaţă și
să rămân în amintirea acestor fiinţe ca cineva care a
contat. Nu voi pierde această ocazie. Fără tragere de
inimă, am urmat luna, și am ajuns la bătrân. Iar. I-am
explicat că n-am vrut să par fără maniere, și că mi-a
fost frică la început, dar acum sunt gata de orice
sarcină mi-ar atribui-o el, pentru a planta copaci. Spre
surprinderea mea, a fost foarte înţelegător, și mi-a
spus că era cât pe ce să-mi dea seminţele, dar am
plecat prea repede, și n-a mai avut când. Îi mulţumesc
după ce mi le înmânează, și îi dau o îmbrăţișare,
plecând la drum.
Mă depărtez de casa acestuia, și mă iau după lună,
ajungând într-un luminiș. Lumina lunii penetra copacii,
marcând cinci locuri pe pământ. Plantez cei cinci copaci
și apăs butonul.
Mă trezesc într-o pădure deasă, iar în faţa mea se află o casă. Afară este soare, dar frig. Consider că este dimineaţă. Casa
seamănă izbitor de mult cu cea din ziua precedentă, cea în care trebuia să intru, din cauza unei provocări stupide. Oare…?
Intru în casă, iar un bătrân se ridică de pe scaun și mă întâmpină, zâmbind
Un zâmbet prietenos, în ciuda ochilor lui injectaţi și ai dinţilor strâmbi. Simt cum sufletul mi se umple de bucurie.
— Nu știi să baţi la ușă? Pesemne că ţi-e foame de la atâtea călătorii. Ia vino aici, tocmai ce am făcut niște supă.
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MIHAI DRAGOȘ, 14 ani
În vara trecută, dna prof. de Limba română ne-a dus într-o excursie în
Ardeal, la cetățile dacice, unde ne-a explicat atât structura cetăților, rolul
construcțiilor și dotările acestora, dar și legende nenumărate legate de daci
și de romani. Mi s-a spus atunci că dovezile clare sunt puține, dar că
românii au conceput legende ca să-și explice existența dacilor și că de-a
lungul timpului românii fie i-au zeificat, fie le-au redus importanța.
Reîntors acasă, acest subiect m-a urmărit și am continuat singur
documentarea, folosind mai ales internetul, dar și întrebând la clasă
profesorii de istorie și geografie despre diverse curiozități cărora nu le
găseam singur soluție. Imaginea lupului, ca simbol al dacilor, mi-a rămas
întipărită în memorie. Textul meu folosește informațiile dobândite în acea
perioadă. Am încercat să concep un text modern, care să fie atractiv pentru
cei de o vârstă cu mine și care să le transmită și lor aceeași curiozitate față
de trecutul nostru îndepărtat, legendar

Autocarul a pornit spre destinaţie plin de zâmbetele noastre fericite. După ce am traversat Carpaţii, am făcut un prim
popas în pasul Oituz. Toţi munţii aceia erau păziţi de falnici brazi care stau de strajă acolo de sute de ani. Pe poteci șerpuite
care se pierdeau spre desișul pădurii, localnicii își vedeau nestingheriţi de drum. Unii dintre ei mergeau spre fâneţe pentru a
clădi căpiţe imense de fân ce se asemănau cu uriașii din poveștile de odinioară. Alţii aveau cu ei panere ce
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urmau a fi umplute cu ciuperci proaspete sau fructe de pădure parfumate și gustoase. Toate aceste locuri erau vegheate
de monumente închinate ostașilor ce și-au sacrificat vieţile în timpul Primului Război Mondial, ca o dovadă a istoriei neamului
românesc.
Prima noapte am poposit într-un frumos oraș din Transilvania, Sibiu. Centrul orașului, atât de vechi și atât de frumos, te
duce imediat cu gândul la perioada medievală. Este acea frumoasă perioadă a cavalerilor și domniţelor, a turnirelor în care
bărbaţii își arătau vitejia, precum și a castelelor sofisticate.
Un alt popas important al traseului nostru a fost Cetatea Deva, alt loc plin de amintirea strămoșilor noștri. Atunci și acolo
am aflat cum își trăiau locuitorii Cetăţii viaţa de zi cu zi și momentele tensionate când cetatea era atacată.
Cel mai deosebit loc a fost însă pentru mine Cetatea Dacică Sarmisegetuza Regia. După ce ghidul ne-a prezentat istoria
Cetăţii, am rămas pe gânduri, amintindu-mi despre legenda Marelui Lup Alb. Cu ochii minţii mi-am imaginat că sunt unul dintre
daci, pe nume Brasus, și am început să-mi trăiesc viaţa ca în vremurile de atunci, vremuri de alfel de mult apuse. Se făcea că
mergeam abătut pe acele drumuri, când deodată l-am zărit pe Digis, vecinul meu, pe care l-am întrebat:
— L-ai mai văzut pe preotul lui Zamolxis în ultima vreme?
— Despre care preot îmi spui? mi-a răspuns Digis.
— Cel despre care vorbesc toţi ai noștri; el, cel ce ne spune mereu că Marele Zeu veghează asupra noastră. Chiar și fiarele
pădurii îi cunosc curajul și dârzenia. Acum știi despre cine vorbesc?
— Am înţeles, Brasus, despre cine mă întrebai! Umbla vorba printre oamenii cetăţii că Zeul l-ar fi oprit în munţi, pentru a-l
avea aproape.
— Atunci, rămâi cu bine!
Mă îndepărtam ușor, dar gândul îmi rămăsese la preotul care, fără a fi în vârstă, avea părul și barba albe ca neaua și care
până de curând cutreiera pământurile Daciei fără răgaz, pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie. De ce acum se retrăsese în
munţi? Poate doar Zamolxis să știe. Se vorbește tot mai des despre dragostea lui faţă de singurele animale care nu au
conducător, adică despre lupi. Pe lupi, doar foamea îi ţine în haită. Abia apoi am prins de veste cum că Zamolxis l-a transformat
pe preot în lup, numindu-l Marele Lup Alb și că avea menirea de a aduna toţi lupii din păduri, pentru a apăra acest tărâm
străvechi. Poate la început am crezut că sunt doar vorbele lumii… dar m-am convins curând că nu era deloc așa…
Într-una din zile am hotărât ca, împreună cu Tiati, ajutorul meu de nădejde, să plecăm în pădure, la vânătoare. În liniștea
dimineţii răcoroase, ne afundam în adâncimea codrului. Deodată, un zgomot ne face să înlemnim și doar privirea ni se mișcă,
uitându-ne unul către celălalt, speriaţi. Îi șoptesc lui Tiati:
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— Ai auzit ceva? gândind că poate vreo jivină din pădure ne taie calea și nu va trebui să mergem departe după vânat.
— Parcă da, răspunse timid Tiati. Hai să ne strecurăm încet spre locul de unde vine zgomotul, dar pregătește și arcul!
Spre mirarea noastră, acum începeau să se audă și voci... Oare aveam vedenii? Cu ochii măriţi de spaimă, Tiati s-a uitat spre
mine, neștiind ce să facă. I-am făcut semn să ne apropiem încât să putem desluși vorbele. Ușor, am început sa înţelegem câte
ceva:
— Cum adică, Zamolxis nu are dreptate? spuse unul dintre vorbitori, a cărui voce am recunoscut-o imediat; era Didas, unul
dintre ai noștri.
— Păi, nu vezi că vă folosește doar pentru binele lui? se auzi răspunsul celui cu care vorbea Didas. De ce nu e mereu în
preajma voastră? De ce nu muncește alături de voi? De ce nu
împarte totul cu voi? continuă vocea supărată.
— Dar este totuși un zeu bun, care are grijă noastră!
răspunse Didas mirat de supărarea celuilalt.
— Nici să nu îndrăznești să crezi asta! ţipă necunoscutul
către el. Vouă vă va fi mult mai bine când veţi fi conduși de
Împăratul nostru. Și o să mă ajuţi să se întâmple asta, iar ca
recompensă vei primi conducerea oștii peste cetatea voastră.
Fără a mai ţine cont că pot fi zărit, m-am apropiat și mai
mult dorind să văd chipul a cărei voce nu o recunoșteam.
Didas vorbea cu un roman!
Însă imediat, calul romanului m-a simţit și a nechezat.
Atunci m-a zărit și stăpânul lui, care a strigat să fiu prins și
ucis! Și eu și Tiati am luat-o la fugă prin deasa pădure, fără a
ști încotro. Eram disperaţi, neștiind ce urma să se întâmple
cu noi. Am căzut prin văi prăpăstioase, dar ne-am ridicat și
am fugit mai departe. Ne-am ascuns în grote, dar am fost
zăriţi și am plecat disperaţi și de acolo. La un moment dat,
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am zărit în faţa noastră o haită de lupi și am crezut că ne vor ataca și acolo ne vor rămâne oasele pentru totdeauna. Încercam
cu ultimele puteri să scăpăm, acum nemaiștiind dacă să ne ferim de oameni sau de fiare… Însă uitându-mă înapoi, văd că nu ne
mai urmărește nimeni. Îi fac semn lui Didas să ne oprim, dar acesta îmi strigă:
— Ai înnebunit? Nu te opri! Hai să încercăm să ajungem la cetate! Însă își aruncă totuși privirea în spate și văzu și el ce
văzusem eu.
După ce ne-am tras sufletul preţ de câteva clipe, facem speriaţi câţiva pași înapoi. Și nu mică ne-a fost mirarea când am
văzut cum haita de lupi încolţise ameninţător pe cei doi de care noi fugeam speriaţi. Am plecat de acolo spre cetate și am
povestit tuturor ce am păţit. Unii ne-au crezut, alţii nu! Apoi, multe alte grozăvii s-au mai auzit despre cum lupii veneau în
ajutorul dacilor. Era de ajuns să se audă urletul Marelui Lup Alb și lupii își apărau fraţii, adică pe noi, dacii. Dar Lupul Alb
pedepsea, în egală măsură, pe lași și pe trădători, așa cum se întâmplase în cazul nostru.
Totuși, până la urmă, romanii i-au făcut și pe alţii să își piardă încrederea în Marele Zeu. Trădătorii ucideau lupii în
speranţa că unul dintre ei va fi Lupul Alb și capul acestuia ar putea fi moneda de schimb pentru viaţa lor, în faţa romanilor.
Lupii au fugit în desișul codrilor, iar Zamolxis și preotul său s-au retras la Muntele Sacru și probabil au văzut de acolo cum am
fost înfrânţi de romani…
— Haideţi, copii, să mergem! Ne așteaptă autocarul! Mai avem și alte locuri de vizitat! aud ca prin vis vocea profesoarei cu
care venisem în excursie. Oare a fost real? Am fost acolo, în lumea lor? Oare am venit de acolo în lumea asta?Am visat sau a
fost real?
Cine sunt eu? Cine suntem noi?
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ALFRED GĂVĂNESCU, 18 ani
Când am aflat despre concurs, am fost atras de tema acestuia. M-am gândit la un univers pe care îl pot modela așa cum îmi doresc eu, între
două lumi, cu o abordare a unei probleme contemporane, aceea a găsirii sinelui, în condițiile în care societatea impune noi standarde, iar oamenii
nu pot exprima ceea ce sunt de fapt, din cauza temerilor legate de ideea de a nu fi acceptați. Textul este o călatorie către propria persoană, sugerată
de aventurile unui adolescent prin mai multe lumi paralele, legătura dintre ele și cea în care trăim,
fiind posibilă prin puterea a două oglinzi aflate într-un teatru, locul în
care umanitatea este animată, iar caracterele creatorilor prind viață cu
ajutorul actorilor.
Totul e simplu, uneori parcă prea simplu. Mă trezesc și
privesc în sus. Văd tavanul alb, plin de crăpăturile unui
cutremur îndepărtat pe care eu nu l-am trăit. Știu că într-o
zi, o bucata din el va cadea, rănindu-mă, fără să fiu vinovat,
ci doar pentru că trăiesc în prezent, moștenind un păcat.
Mi se spune că trebuie să îngrop trecutul și să
construiesc deasupra lui ceva mai bun, un viitor. Dar oamenii
uită că sunt prea multe rămașiţe ca să mai poţi construi ceva
nou, așa că mă mulţumesc cu un prezent, plin de crăpături, cu
robinete ruginite, cu cărţile prăfuite.
Mă uit în oglindă și văd pe cineva care seamănă cu mine.
Avem sufletele la fel, doar că aratăm diferit. Acest cineva
nu e nici femeie, nici bărbat, ci pare a fi Om. Ne privim ore
întregi, dar nu ne putem atinge, nu putem simţi vibraţia
completă, dar știu sigur că suntem aproape. Mă uit la ceas și
mă întreb dacă timpul este la fel peste tot, dacă timpul meu
e la fel ca aceluia al Omului din oglindă, dacă și el aparent
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trăiește ca mine, sufocat între atâtea suflete fade. Și el are robinetele ruginite, deci e posibil...
Ies din casă și apăs cu putere butonul liftului către ultimul etaj. Mă urc pe acoperișul blocului și privesc stelele. Mi-e greu
să le văd din lumea haotică în care mă prefac că trăiesc, sufocându-mă printre oameni și încercând să nu îmi pierd raţiunea. În
această lume plină de lumini artificiale, am ales să fiu întunericul în starea sa brută, pură, în antiteza cu perfecţiunea luminii. El
este tot ce mi-am putut dori, putând lua orice formă. Nu e înfricoșător cum cred ceilalţi, ci este așa cum iţi dorești să fie.
Întunericul ești tu, deși încerci să te sugrumi în fire de lumină printre alte flăcări false. Mă simt asfixiat de parfumul
propriilor vise, simt cum înălţimea lor mă îngroapă în propria-mi cenușă. E ceea ce a mai rămas din mine, după ce minţi luminate
mi-au ars sufletul și mi-au luat speranţele. Simt atingerea vântului rece. Trece ca un fior pe șira spinării, iar apoi se
transformă în aripi. Îmi iau inima în dinţi și zbor. Destinaţia? Infinitul, dar nu ca să mă opresc acolo.
Privind de acolo de jos, unii numesc asta nebunie, lașitate, incapacitatea de a ţine ritmul cu tot ceea ce ei numesc viaţă, dar
de aici de sus, e doar un corp, ce zace într-o baltă de sânge, în jurul căruia roiesc vreo douăzeci de oameni, mai mult curioși
decât afectaţi, un tablou tragico-comic al unei lumi pe care am abia am părăsit-o. Nu e așa că e interesant? După ce ne
pierdem suflul ajungem pământ, după care ei concep alte fire de cenușă care vor lua locul, iar noi vom disparea complet.
Am luat cu mine doar ce era al meu. Un pachet de ţigări și pe „Maestrul” meu. Așa îl numesc eu pe Bulgakov. Cartea e roșie,
pachetul de ţigări e roșu, căci sunt perfecţionist. Nu sunt un sfânt, nu am puteri miraculoase nici acum și trebuie să iau liftul
până jos. Ies din bloc. Primul lucru care îmi captează mereu atenţia este teatrul orașului. E singurul loc viu de aici, deși cei mai
mulţi nu dau doi bani pe el, din moment ce ecranele, hologramele sunt viitorul.
Înainte să plec, intru pentru ultima oară în casa sufletelor vii, animate prin trupurile actorilor, care înghesuiesc frânturi de
vieţi, până când acestea devin parte din fiinţa lor. Pe holul teatrului, cele două oglinzi mari așezate faţă în faţă mă fac să mă
simt mult mai aproape de Om, deși acum nu îl mai pot vedea... Parcă o parte din mine a murit... Nu, nu mă refer la moartea în
care ajungi incinerat sau între patru scânduri și mai apoi în rai, ci la aceea adevărată, în care descoperi întunericul ca ultima
formă de salvare, după ce miile de lumini s-au stins, iar Dumnezeul pe care credeai ca l-ai găsit în strălucirea reflectoarelor, a
dispărut și odată cu el te-ai pierdut și tu. Privești oglinda, cauţi perfecţiunea și nu o găsesti, îţi vine să urli, sa te izbești cu
capul de pereţi, dar surpriza e că nici ei nu mai sunt. E lupta ta cu tine. Spargi oglinda cu pumnul, strîngi un ciob în pumn și
privești în palma altuia susurul sângelui. Oare așa de simplu poţi reuși să îţi tai răsuflarea și să scapi? Dar povestea ta nu se
termină în trupul tău sau în trei fire de cenușă.
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Luminile se sting brusc, iar cele două oglinzi încep să se lege prin mici fire de lumina vie. Este timpul și ora în care sufletele
călatoresc dintr-un univers într-altul ca după fiecare spectacol, iar actorii coboară de pe scenă, înapoi în lumea de jos. Dar eu?
Eu unde trebuie să mă duc?
*
Am 17 ani și stau pe strada Teatrului, numarul trei, la blocul Trifoi. Mâine este zi de școală si ar trebui să merg acasă. E
cam târziu, iar mama îmi amintește să mă spăl pe dinţi pentru ca la cei zece ani ai mei, am deja probleme cu dantura datorită
dulciurilor, iar acum, la trei ani sunt prea mic ca să pot purta aparat dentar. Vreau acasa! Merg în brânci si nu găsesc drumul
spre mama! Mă agăţ si trag de mânerul ușii teatrului pe care încerc să o deschid. La 24 de ani n-am putere nici cât unul de 94.
Cu șapte ani în urmă, la înmormântare, eram mai viu decât sunt acum la dezgropare.
Încerc sa ies, dar nu pot. Pare că am rămas blocat, însă mă simt mai liber ca oricând. Nici nu știu de ce voiam să o văd pe
mama. Mă întorc în faţa oglinzii, iar de data asta găsesc Omul. Două mâini negre, calde mă ţin în braţe și mă scufund în oglindă
ca într-un ochi de apă.
Treptat, căldura mâinilor dispare, iar de degetul de la picior atârnă un fir de aţă rosie cu etichetă mică pe care scrie cu
litere de tipar „păcătos”. Sunt pe un pat de spital într-o mânăstire de pe malul Dunării, la doar cateva minute de teatru.
Străbunicul spunea că există un tunel subteran prin care sunt legate și în care erau executaţi cei care săvârșeau păcate
capitale. Mă gândesc că pot ajunge de unde am plecat și că îl pot găsi din nou pe Omul din oglindă. Mă ridic și văd în jurul meu
mai multe paturi, toate marcate cu numărul 1054 pe care sunt așezaţi oameni goi, printre care mă aflu eu. Începe să fie frig în
mine, iar încăperea fără colţuri, nu are ferestre, uși, iar totul e alb. Singurul obiect decorativ e o cruce din două scânduri
către care trei maici întoarse recită o rugaciune în latina. Mă așez înapoi în pat fără să scot vreun sunet.
Aștept ca maicile să termine rugăciunea, dar cuvintele pe care le rostesc se repetă, iar singurul lucru care se schimbă
aproape insesizabil este poziţia acestora faţă de patul meu, precum acul unui ceas, dar în direcţie opusă. Așa încep să îmi
contorizez posibila eternitate. Când maicile repetă un anumit cuvânt din rugăciune, ochii oamenilor se deschid, iar un nor de
fum alb apare deasupra căpătâiului fiecăruia. Îmi ridic privirea căutându-mi și eu norul alb de fum, dar nu-l găsesc. Tot ceea ce
văd este un tavan alb, crăpat, care mă face să mă simt ca acasă.
Dupa calculele mele au trecut trei zile de când zac pe acest pat. Mă ridic cu teamă și încerc să îi trezesc pe cei de lângă
mine. Singura lor reacţie este un geamăt surd. La scurt timp, îndrăznesc să strig măicuţele, apoi încerc să le întorc, dar nu au
nicio reacţie, continuând să spună rugăciunea, privind spre crucea din lemn putrezit așezată pe perete.
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În jurul meu atâţia oameni, dar nu am cu cine să vorbesc. Seamănă foarte bine cu locul în care am trăit, orașul meu, pe care
obișnuiam să îl numesc acasă, dar de care nu eram legat cu nimic. După trei zile în care nu am simţit nici foame, nici sete, nici
somn, când m-am gândit la toate greșelile pe care le-am făcut în viaţă, m-am hotărât să evadez, să sparg piatra mormântului în
care sunt îngropat și să alerg către apa, să mă pot bucura de ea pentru ultima dată.
Mă simt ca un Iisus care va reuși să mute piatra grea a mormântului în căutarea libertăţii. Cărţile spun că îngerii L-au
salvat din sufocarea întemniţării veșniciei în mormânt, dar nimeni nu se gândește că Iisus s-a zbătut, poate a rupt cu mâinile
goale bucăţi dintr-un pat de fier și a spart piatra până a descoperit pământul, la fel ca mine. Apoi a luat crucea Tatălui și a
scormonit pământul până a reușit să simtă aerul și să vadă cerul înstelat. Toţi vor spune: „Tatăl L-a ajutat!", dar El nu I-a văzut
ochii vreodată, acest tată nu a fost acolo când copilul s-a julit în genunchi și a simţit durerea trupului, nici când s-a îndrăgostit
și a simţit durerea sufletului. Tatăl e în ceruri, e atotputernic și îmi zâmbește ironic de fiecare dată când se joacă cu durerea
mea. E un maestru! Ce pot spune? Tatăl nostru, de-ai fi Om! N-am mai căuta dumnezeirea, am fi cu toţii oameni și am trăi în
pace, ca fraţii.
Mă tot joc de ceva timp cu viaţa și moartea. Le-am păcălit pe amândouă crezând că voi ieși câștigător, dar am rămas pe
dinafara acestui joc macabru. Sunt liber! Privesc stelele, mă uit spre est și parcă văd un foc de artificii peste Dunăre. E atât
de frumos să trăiești! Iubesc poezia culorilor, iubesc felul în care ele se contopesc pe cerul negru, care parcă s-a îndoliat doar
ca noi să ne bucurăm sufletele pentru câteva momente, să simţim că am găsit lumina, că l-am găsit pe El în strălucirea
exuberantă care ne face să uităm să mulţumim întunericului pentru că ne arată frumuseţea luminii. Ce ar fi ea fără strop de
întuneric? Ar fi doar lumina și am râvni întunericul.
Este deja dimineaţă. De pe malul Dunării, mă îndrept către teatru. Acum că sunt iar „viu” trebuie să arăt ca ei.
Îmi rup eticheta de păcătos și o leg la mână sub forma unei brăţări. Poate păcatele sunt norocul meu. Trebuie să îmi cumpăr
ceva care să îmi acopere trupul, așa că intru în primul magazin de haine pe care îl văd. Totul e împărţit în categorii riguros
definite, dar care îmbracă trupuri similare. Mă duc la categoria din care fac parte și iau prima cămașă pe care o văd. E simplă,
albă. Mă uit în oglinda decorată cu reflectoare luminoase și mă admir de parcă aș fi un zeu. Croiul și materialul îmi completează
frumos pielea bronzată. Corpul uman, orice formă ar avea, e o poezie, fiecare formă e diferită, fiecare culoare a pielii e unică,
oricât am încerca să le încadrăm în categorii. Cel care a creat oamenii a fost un artist și cred că e tare mândru de munca lui,
de asta îi tratează cu o ușoară aroganţă.
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Ies din magazin și la câteva minute de mers în ritm alert, ajung în faţa intrării teatrului. E foarte devreme, deci nu prea e
aglomerat și pot să mă duc liniștit la oglinda mea, pot să îmi caut Omul. De această dată, fiinţa pe care o caut nu a apărut, însă
un câmp plin de flori se arată în interiorul oglinzilor. Unele sunt albe, altele roșii. Pășesc în cea cu flori roșii pentru că mă simt
cu adevărat atras de intensitatea culorii. Mă arunc în câmpul de flori frumos mirositoare și savurez momentul, minute bune, în
timp ce soarele îmi mângâie pielea cu căldura sa arzătoare. Sunt cu ochii închiși și pentru prima dată în ultimele luni, simt
nevoia de somn. Adorm pe pământ, acoperit de flori, precum un muritor care a murit omenește, care a lăsat în spate o casă cu
pereţi crăpaţi, robinete ruginite și mobila veche pentru care rudele se luptă cu lăcomie încercând, fiecare, să își arate falsa
compasiune cât de bine poate.
Visez că am crescut, că am ajuns un Om, exact cum obișnuia mama să îmi spună. Visez că viaţa mea a fost un succes: că
acum am doi copii, o căsnicie, complexată de certuri și de idealul iubirii de pe micile ecrane. Dar se pare că suntem fericiţi, că
ne iubim așa cum suntem, că pâinea e mai bună când e împărţită în patru, făcută cu multă trudă și c-un sărut sincer pe frunte.
Familia e singurul privilegiu pe care îl ai de-a lungul vieţii. Visez că am murit liniștit, de bătrâneţe și am fost îngropat într-un
sicriu din lemn de nuc, învelit în flori roșii.
Am deschis ochii, dar nu mai văd nimic în jur. Este doar întuneric și simt un miros pronunţat de mucegai. Am impresia că
sunt într-o peșteră, dar nu se aude nici măcar ecoul. Este o liniște ciudată. După sunetul propriei respiraţii, îmi dau seama că
sunt într-o încăpere de dimensiuni foarte mici. Găsesc în buzunarul de la spate un pachet de chibrituri, scot unul și-l aprind. În
jurul meu sunt mii de feţe palide zâmbitoare ce mă privesc atent. Chibritul se stinge și vreau să cred că visez. Dar pare mult
prea real, ridurile sunt atât de umane. Ochii sunt vii, ca două picături de cerneală neagră, reflectând lumina chibritului și îmi
urmăresc orice mișcare.
Simt doar teama și liniștea apăsătoare, fără prezenţa nimănui. Mă simt singur, deși în jurul meu sunt mii de oameni ce mă
urmăresc atent. Mai aprind un chibrit și ridic capul. Acum, acele chipuri sunt mult mai aproape, pielea lor, fiind lipită de a mea.
Șiroaie de transpiraţie au început să îmi curgă de pe faţă, inima îmi bate din ce în ce mai tare. Încerc să mă ridic, dar oamenii
mă îngropă.
Încerc să scap, să îi împing, dar mișcările mele bruște îi apropie mai tare. Respingerea era atracţia supremă pentru acele
entităţi.
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Mă trezesc brusc și văd doar o scândură de nuc putrezit și mult pământ. Încep să înot prin masa de pământ până ce ies la
suprafaţă. O piatră de mormânt și un trandafir roșu sunt așezate pe locul de unde am ieșit. Îmi scutur cămașa și încep să
inspectez locul. Sunt în Cimitirul evreiesc din oraș, dar arată diferit. Nu pot vedea cerul. Totul e acoperit de un geam negru.
Pe o masă din piatră stă o persoană cunoscută. Mă apropii și o ating ușor pe umăr. Se ridică și mă strânge puternic în brate.
E el, Omul. Arătam identic la suflet și la trup, de această dată. Mergem împreună la un ochi de apă în care ne putem vedea
reflexia. Ne ţinem de mână, iar apa începe să fiarbă, făcând ca sticla de deasupra capetelor noastre să se crape, iar natura să
se transforme în cenușă. Apoi ne scufundăm cu totul. (fragment)
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DENISA LUNGU, 14 ani
Călătoria este un motiv literar care apare în multe dintre operele pe care le-am citit și studiat la clasă, din fiecare scriere reieșind rolul capital
al călătoriei în formarea individului.
Pornind de la acest considerent, mi-am pus problema călătoriei personale nu în spațiul concret, real, ce poate fi recreat prin textul ficțional, ci
în lumea Literaturii înseși. La fel cum ciobanul din Miorița trece în Baltagul am imaginat un
traseu prin spațiile ce corespund unor basme. Cele trei povești de la care am pornit s-au topit întro poveste mai mare – călătoria în vis pe care o face o fată. Consider, așadar, că această formulă este
punctul forte al textului meu. Înainte să predau povestea dnei prof., am citit-o prietenelor mele din
clasă, iar reacția lor m-a bucurat. Mi-a plăcut, de asemenea, că cei ce au ascultat textul meu și-au
pus problema dacă personajul meu este întrutotul imaginar sau are ceva din personalitatea mea.
Cu orgoliul oricărui creator, nu am răspuns la această întrebare și am lăsat pe fiecare să decidă
singur.
Într-o seară, după școală, Sofia se îndreptă spre partea din faţă a casei. Librăria mamei era întunecată și pustie. „Iar e la
vânătoare de cărţi”, își zise fata, amintindu-și de nenumăratele nopţi în care a așteptat-o citind. Sofia se așeză la tejghea, pe
scaunul tapiţat. Oftând, alese o carte din bibliotecă, fără prea multă tragere de inimă. Afară se însera. Era obosită, așa că nu
i-a luat mult să adoarmă. Când se trezi, simţi ceva pufos acoperind-o. Trebuia să fie trecut de miezul nopţii. Se ridică și se
înfășură mai bine în pătură.
Crezu că vede prost când, în faţa ei, pe raft, observă o lumină. O carte cu margini roase strălucea ușor. Sofia se încruntă în
speranţa că ochii o înșelau. Se apropie curioasă și scoase volumul mare. Coperta încadra triumfător titlul Povești clasice ale
copilăriei. Cu un vâjâit, cartea se deschise la una dintre pagini, parcă prinzând viaţă.
Sofia se dădu înapoi. Un vârtej de licurici se ridică, o înconjură și o împinse spre carte. „O, nu”, mai gândi fata. Pătura căzu
pe jos și Sofia dispăru.
*
„Zduuff!!” Fata ateriză într-un așternut de un mov royal. Mișcările îi erau atenuate de ceva din jur, picioarele și le simţea
grele. Uitându-se în jos, Sofia se sperie așa tare, că dacă s-ar fi aflat pe uscat, vecinii de jos ar fi fost nu foarte fericiţi de
căzătura pe care a tras-o.

105

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

106

Cartea ucenicilor solomonari

„Ce Dumnezeu..." Nu apucă să termine. Din celălalt capăt al camerei o pereche de ochi albaștri se holbau la ea. Erau
încadraţi de un păr roșu ce făcea mișcări ondulatorii în apă.
— Hei, tu! ţipă Sofia.
Ochii s-au ascuns sub o pătura. Sofia a luat-o în goană spre scoica uriașă ce ţinea loc de pat. După ce a aruncat pătura pe
jos, gura i s-a deschis în uimire:
— Nu cred! Ești Mica Sirenă!
— Mmm... a murmurat și s-a retras. Sunt Ariel. Iar tu nu ar trebui să fii aici! Dacă nu pleci acum, am să fiu nevoită să ţip
după gărzi!
Sofia se aruncă peste sirenă, acoperindu-i gura.
— Nici eu nu știu ce caut aici! Sofia făcu o pauză și privi în jur, parcă pentru a fi sigură că nimeni nu o aude. Poate nu pare
acum, dar sunt om!
Sofia a fost privită cu încântare, însă îndoiala i-a luat rapid locul. Roșcata a sărit din pat.
— Și ce-ai făcut cu picioarele? Tu chiar vrei să te cred?
— N-am nicio explicaţie. Acum trei minute eram în biblioteca mamei, uitându-mă la o carte de povești, respirând... în aer.
Ariel a gândit o secundă.
— Dovedește-mi!
Sofia oftă, dându-și seama de ironia situaţiei. Se afla în prezenţa unuia dintre personajele pe care nu le-a înţeles niciodată.
Se uită în jur. Nu prea avea cu ce să-i demonstreze prinţesei că ea nu e o mândră deţinătoare de solzi, în general. În momentul
acela, la ușă s-au auzit două ciocănituri. Ariel șopti exasperată:
— Ascunde-te! Dacă te găsește cineva, nu am voie să-mi pun părul pe scoici pentru încă un an! Sirena o îndesă pe Sofia în
garderoba ei. Îngrijorarea și adrenalina o năpădiră pe Sofia. Gâfâia. Atunci, o ceaţă groasă o înconjură și dispăru din dulapul
parfumat, departe de perlele sirenei.
*
Deschise ochii. Era într-un colţ întunecat de cameră, lângă o cușcă cu bare de metal. Era foarte confuză și inima îi bătea cu
putere. Mirosul puternic de zahăr fu cel ce îi dezvălui unde se afla.
— De unde ai apărut? O voce șopti de după gratii.
Surprinsă, Sofia privi înăuntru, numai sa dea de un băiat murdar, ce se uita la ea cu speranţă în ochi.
— Dintr-un dulap, dacă poţi să crezi, spuse cu ironie Sofia. Și tu ești Hänsel, nu?
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— Cum îmi știi numele?
Tocmai atunci se auzi o ușă deschizându-se. Gretel, obosită, se întorcea cu o găleată de apă. Sofia fugi la ea, fiind sigură
de ce trebuie să facă.
— Pot sa vă scot de aici! Ajută-mă doar sa găsesc cheia de la cușcă!
Gretel văzu oportunitatea. Voia doar să plece de acolo și străina nu părea periculoasă. O anunţă pe Sofia că ce căutau se
afla la gâtul vrăjitoarei. Sofia își strânse pumnii descurajată, căutând o soluţie. Dar îi veni o idee la timp:
— Staţi calmi! Vă scap eu cumva, îi încurajă ea.
Luă găleata cu apă din mâinile cu bătături ale lui Gretel și o cocoţă pe rama ușii. Căută și un cuţit.
După un timp de așteptat, vrăjitoarea intră. „Pleeeosc". Acum era șansa Sofiei. Cât vrăjitoarea era distrasă de incident,
Sofia se ghemui și tăie cheia ce atârna la gâtul său. Semnul că Gretel trebuia să fugă. Până ca vrăjitoarea să poată vedea bine
din nou, copiii fugiră deja spre pădure, întâlnindu-se cu Gretel. Din urma lor se auzeau urlete nervoase, dându-le fiori pe șira
spinării. Însă ei se aflau în siguranţă, departe de casa sinistră de turtă-dulce.
— Îţi mulţumim din inimă! spuse Hänsel gâfâind. Nu știu cum am fi ieșit singuri de acolo.
— Cum te numești? Și de unde ai apărut? continuă sora.
— Sofia. Dar nu sunt de aici. Puteţi să mă consideraţi un înger venit să vă salveze! Sofia le zâmbi și își puse mâinile la
mijloc, imitând poziţia unui super-erou.
Cei trei râseră.
— Vei fi bine singură? Să știi că poţi veni cu noi! spuse cu inocenţă Hänsel, dorindu-și să se împrietenească cu fata.
— Îmi pare rău, Hänsel, dar tu și sora ta veţi avea alte aventuri împreună, fără mine. O să vă descurcaţi! Sofia îl mângâie
pe cap. Băiatul o privi trist, dar se lăsă împins de sora lui. Își luară adio de la salvatoarea lor.
*
Lăsată singură, Sofia oftă mulţumită. „Acum, oare cum ies de aici?" Se simţea foarte confortabil pentru cineva care tocmai
intrase într-o carte. Clipi. Vegetaţia din jurul ei se preschimbă în fum. Sofia fu orbită o secundă. Când totul reveni la normal, în
faţa ei stătea un bărbat bătrân, îmbrăcat cu un palton negru, lung până la glezne. Era impunător, dar avea o privire caldă, ca a
unui bunic înţelept.
— Bună, Sofia.
Fata îl examină curioasă. „Poate am murit”, se gândi ea aproape în glumă.
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— Presupun că tu o să-mi explici ce au fost toate astea? Ăsta e cel mai sălbatic vis pe care l-am avut, murmură ca pentru
sine Sofia.
— O, nu, nu! Dar nu e niciun vis. Ascultă și vei înţelege.
Bărbatul o plimbă pe Sofia de-a lungul unui coridor. Sofia mergea după el, spunându-și că nimic mai nebunesc nu i se putea
întâmpla.
— Mă numesc Zvar. Eu și fraţii mei suntem vrăjitori. Vezi tu, acum mulţi, mulţi ani, pe vremea molimelor, eram foarte
îngrijoraţi. Oamenii mureau repede și se pierdeau informaţii importante pentru civilizaţie. Am decis că vom ajuta omenirea. Am
împărţit din magia noastră familiilor, dorind ca toate meșteșugurile și cultura să rămână în viaţă. Familia mamei tale a fost
aleasă și e până în ziua de azi păstrătoarea literaturii.
Sofia se gândi. Suna plauzibil, dacă avea să creadă cu adevărat în bazaconiile moșului de lângă ea. Totuși, nu putea să ignore
că îi cunoscuse pe Ariel, Hänsel și Gretel cu câteva momente în urmă.
— Dacă e adevărat, eu de ce n-am știut până acum?
— Există o vârstă la care ţi se înmânează magia. Spre binele cărţilor, am decis ca ea să fie când moștenitorul are un pachet
de cunoștinţe despre lume... satisfăcător.
Zvar încercă să nu pară sfidător cu cele spuse. Sofia îl privi cu o sprânceană ridicată.
— Seara aceasta a fost iniţierea ta în magia pe care am înmânat-o familie tale. E bine să știi ca a fost abia începutul. Mama
ta te va ghida de acum spre a fi următoarea păstrătoare a meșteșugului. Acum, cred că e mai bine să mergi acasă.
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DARIUS PETRE GOLEȘIE, 12 ani

În ajunul Anului Nou am fost cu plugușorul la vecini și m-am întors foarte obosit, așa că, fără să le mai
spun bunicilor că m-am întors, am intrat în camera mea, m-am pus în pat și am aţipit. M-am trezit după
câteva minute, cred, m-am tot întors de pe-o parte pe alta și, dacă tot nu mai puteam adormi, am ieșit în
curte să merg să le spun bunicilor că am venit, să nu se îngrijoreze. Se auzeau însă râsete de la casa
vecinilor, așa că m-am dus direct acolo. Bat la ușă politicos și îmi răspunde o voce de fată:
— Cine-i?
— Io îs!
— Care io?
— Nepotu’ lu’ Livia.
— Aha! Și ce cauţi aci?
— Am auzit râsete. Se zic glume? Da’ să știţi că io-s foarte bun la zis glume! Pot intra?
— Of , hai, intră, da’ de faci prostii p-acia direct la bună-ta mă duc!
— Bine. Promit că-s cuminte!
La ușă era Fabiana, o fată cu câţiva ani mai mare decât mine. În cameră erau mai multe fete care stăteau lângă o masă pe
care erau așezate niște farfurii puse cu gura în jos. Dar nu erau din cele obișnuite, erau de lut, cu flori, cum avea și bunica mea
puse pe perete.
— Aveţi mâncare? întreb eu. De ce-o ascundeţi? V-a dat voie să luaţi farfuriile astea? Că buni nu mă lasă nici să le ating!
— Nu, mă, acolo îs mai multe chestii care le arată fetelor nemăritate cum o să le arate alesul, zise Fabiana.

110

Cartea ucenicilor solomonari

— Ce șmecher! Vreau și io!
Toate fetele începură să râdă în hohote.
— Mă, ţie îţi plac băieţii?
— Nu, da’ vreau să văd cum va fi soţia mea.
— Nici vorbă! La treaba asta n-au voie băieţii!
— Dacă nu mă lăsaţi, vă spun pe toate că fumaţi!
Fetele s-au uitat una la alta și s-au înţeles din priviri.
— No’ hai că facem o excepţie.
— Vezi că ne putem înţelege? am zâmbit eu mulţumit. Știam că Fabiana o iubește mult pe buni a ei și n-ar vrea să afle de
fumat. Mai mult ca sigur că de la ea aflase chestia asta cu farfuriile. Mă scot pe mine afară, fac ele ce fac un timp și mă
cheamă înăuntru. Aleg o farfurie, o ridic farfuria și… toate fetele se uită ciudat. Era o foaie pe care nu scria nimic… Cum
apăruse foaia? Ce farfurie e asta?
— Fabiana, tu ai pus foaia, nu? întrebă una dintre fetele de acolo.
— Nu! Io n-am pus-o… și se uită la mine ca la ceva neobișnuit.
— Ce înseamnă asta? le întreb eu, privindu-le pe rând, iar ele ridică din umeri.
— Nu ni s-a mai întâmplat niciodată. Îţi puseserăm un măr zbârcit, să râdem de tine. Că nu așa, pe loc, se face asta. Sigur
careva dintre noi a pus foaia în schimb. Aflu eu cine. Du-te tu și culcă-te, că nu-i nimic, a zis Fabiana.
Am plecat cu foaia în mână, fără să mai zic nimic. Am trecut pe la bunici și m-am dus să mă culc. M-am trezit obosit
dimineaţa și mă tot întrebam cum a fost posibil. M-am dus la Fabiana s-o întreb dacă a aflat ceva de foaia mea de sub farfurie,
iar ea m-a privit lung și mi-a zis că nu știe despre ce vorbesc! Să fi fost totul un vis?... Însă acest fapt nu m-a oprit să caut
răspunsul. M-am dus la bunici, le-am povestit, dar n-au știut să-mi răspundă. I-am întrebat pe toţi bătrânii din sat ce înseamnă
asta, doar unul a zis că numai Carpen ar ști să-mi răspundă. Nimeni nu mai știa cine-i Carpen, dacă e om sau copac, deși pe
toate culmile nu cresc decât fagi și brazi. Se știa doar că o culme fără copaci pe ea avea numele copacului.
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Așa că am hotărât să merg pe ,,Vârfu’ lu’ Carpen’’, despre care se spunea că te face să găsești răspunsurile de care ai
nevoie. Acolo este cel mai liniștit loc din tot satul. Zic bătrânii că ar fi ceva acolo care are grijă de om. Am căutat pe internet,
i-am bătut la cap pe bătrâni, dar n-am găsit explicaţie.
Nu era frig deloc, așa că am plecat la drum. Nu era așa departe, se vedea din sat culmea, dar mă tot opream că nu mă
simţeam deloc pregătit. Dacă nu aș fi fost mulţumit de răspuns? Dacă nu aș fi primit un răspuns, căci nu mai găsisem dimineaţa
foaia aceea? Cum se poate așa ceva? Cum de cred că voi putea găsi răspuns pe un vârf golaș, fără vreun copac înţelept peacolo? Cum de mai cred în copaci înţelepţi și cred că-mi va vorbi cineva, pe munte? Mi-am dat seama că atât de mult îmi
doream să aflu răspunsul ăla, încât nimic altceva nu mai conta pentru mine.
Aproape ajunsesem. Mi-am făcut curaj și am urcat pe ,,Vârf’’. Chiar dacă demult o fi fost vreun carpen acolo,, nu vedeam
nicio urmă de rădăcină. Dar oricât de mult m-am concentrat, nu puteam găsi un răspuns. Și nici
nu prea știam cum să mă gândesc, la ce să mă concentrez.
Nu era zăpadă în acele zile pe la noi, de parcă ţinea cineva cu mine, să ajung ușor pe culme.
Noroc că nici ger nu era, nici lupi nu erau prin păduri. M-am dus iar pe la bătrânul care-mi
spusese de Carpen, iar el a zis că nimeni nu mai știe descântecul. Nu știa ce să deschizi… Ce
să deschid eu în Vârfu’ lu’ Carpen? Că mai știau bătrânii povești cu niște fiinţe frumoase, dar
rele, care ameţeau băieţii, pe culmile astea, dar vara și în dumbrăvi și noaptea, nu în mijlocul
iernii, ziua, iar eu sunt prea mic pentru ele.
Duminica am urcat din nou. Începuse să bată un vânt aspru și șuiera printre acele
brăduţilor, ca o poveste veche într-o limbă neînţeleasă de mine. Tremurând de frig, fără să mi
se fi arătat nimeni, am înţeles că nu am nevoie de farfurii, de foi sau de orice altceva pentru
a-mi afla viitorul; trebuie doar să am răbdare și totul „se va scrie” pe foaia vieţii, căci eu sunt
stăpân pe viitorul meu. Dar nu mă las, tot voi afla eu cine-i Carpen ăsta.
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MARA MARIAN, 14 ani
Site-urile explică literatura fantastică drept un rezultat al intruziunii supranaturalului în real, producând spaimă protagonistului și
cititorului, însă primul încercând să își explice rațional acțiunea la care participă involuntar. Consider că textul meu reflectă această definiție a
fantasticului. Am obținut misterul prin formula narativă, concepând textul cu un incipit abrupt și cu un sfârșit deschis, prin personajul-călăuză,
dar și prin denumirile locurilor explorate de personajul principal.

Am încercat să plec. Am realizat că nimeni nu răspunde când ţip după ajutor. Orizontul e de neatins. Doar un cer înstelat
infinit reflectat într-o podea ce pare că se mişcă asemenea valurilor unui ocean noaptea. După un timp am renunţat, nu vedeam
rostul în a încerca să evadez.
Stau în genunchi, privind cum în faţa mea se formează un cerc sclipitor ce emană atât de multă lumină încât mă face să îmi
duc mâna la ochi. Mă trage spre el cu o forţă imensă. Mi-am spus „Fie ce-o fi” şi m-am trezit prinsă într-un tunel alb plin de
bule de mii şi mii de culori, în liberă cădere.
Adrenalina şi bătăile rapide ale inimii mi-au acaparat corpul când, la câţiva metri sub mine, o gaură, probabil capătul
excursiei, se deschide deasupra unei păduri. Am închis ochii, aşteptând pericolul iminent al unui impact dureros. Un curent de
aer rece îmi pătrunde în oase. În jur peisajul era incredibil. Munţii masivi înconjurau pădurea verde de foioase, dar, copacul
spre care mă îndrept cu iuţeală are dimensiuni înfiorător de mari ce par să acopere o poiană. Recunosc, am început să ţip ca un
nou-născut. Spre uimirea mea, impactul a fost surprinzător de plăcut, de parcă ai ateriza pe un norişor. Câteva frunze s-au
scuturat lângă mine, descoperind o scară de lemn ce seamănă cu ceea ce ar fi trebuit să fie crengile pomului. Am rămas acolo,
întinsă pe spate în şoc, privind cerul care işi pierdea uşor intensitatea, până când a devenit complet întunecat.
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M-am ridicat şi am încercat să nu mă dezechilibrez, coborând prudent scara. Un hol decorat cu tablouri cu peisaje din
natură sau cu sirene şi zâne mă atrage spre o încăpere dinspre care vine o aromă plăcută. Deschid uşa încet, realizând cât de
înfometată sunt de fapt. Surprinzător, totul e complet pustiu, însă, platouri întregi de gustări proaspete sunt aşezate cu grijă
pe mese. Mi-am îndesat rapid câteva brioşe într-un rucsac pe care l-am găsit în unul din dulapurile de pe hol. Nu are prea
multe: un briceag, o funie şi o hartă a locului în care mă aflu. Molfăind, am desfăşurat harta pe una din mesele din apropiere.
Ca să ajung la parter trebuie să trec prin Biblioteca lui Lethe, să cobor Melcul şi să traversez Sala Mononoke. Locul e pustiu,
oricum. Ce pericole ar putea fi pe aici?
Am ieşit din bucătărie şi un alt hol mă întâmpină, dar, de data asta, e umplut de biblioteci cu cărţi puse sub categorii bine
definite precum „Istoria Mononoke” sau „Lumea de Afară”. Cu cât înaintez, observ că rafturile arată mai frumos, sunt mai bine
îngrijite. La capăt, o sală imensă cu pereţii contopiţi cu tavanul din lemn dezvăluie multitudini de bănci, continuări ale rafturilor
până la etaj. Un geam rotund îmi indică timpul nopţii afară, iar în
colţul lui, un telescop prăfuit priveşte cerul. Bustul unei zeiţe ce pare a fi una cu izvorul ce curge din statuie în fântâna
albă de marmură e îndreptat spre o plăcuţă de pe care am desluşit în absenţa luminii cuvintele „Cei ce trec râul uitării nu vor
şti lumina de Afară”.
„Ce ciudat...” îmi zic, holbându-mă în jur. Un scârţâit groaznic sparge liniştea trimiţând fiori de frică pe spatele meu şi
transpiraţie rece pe frunte. Privirea mi-a fugit în lungul unui culoar de unde o pisică neagră cu ochii albaştri mă priveşte
intens, dând leneşă din coadă. Se ridică şi... şi îmi face semn să o urmez?! Am grăbit pasul, luând în drumul meu o lampă
ruginită. Pereţii sunt plini pe dinafară de trofee de vânătoare şi piei de vulpi. Macabru scenariu, sincer. Un sentiment neplăcut
îşi înfiripa rădăcinile în pieptul meu, de parcă ceva rău va urma să se întâmple.
— Deci, ce te aduce pe aici? spune din senin un glas firav şi elegant. Am tresărit, întorcându-mă ca un titirez. Alo, sunt în
faţa ta! sunetul venea fără greşeală de la pisică.
— Aah, nu ştiu sigur. Am fost trasă într-un portal şi... am aterizat aici? Sună complet aiurea, acum că mă gândesc. De
necrezut, chiar. Cum de am acceptat totul atât de uşor?
— Ha, deci ai fost aleasă. Norocoaso. Am ajuns, zise felina după câteva momente, îndreptându-şi botul spre un tobogan
imens. Melcul.
— Uau... e... impresionant, spun, începând să simt emoţia de mai devreme acumulându-se pe şira spinării.
— Doar nu-ţi e frică, nu?
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Pot să jur că în acel moment am văzut cum şi a dat ochii peste cap. Ce aroganţă!
— A, ca să ştii, să ai grijă la „Fără-faţă”. Asta dacă vrei să trăieşti, desigur. Chestiile alea sunt peste tot în Sala Mononoke.
— Stai, ce?! Uaah!
Nu apuc să mi termin ideea şi urechile încep să-mi vâjâie din cauza vitezei. Încetinind, am ajuns în faţa unor porţi din fier
forjat. Deasupra ei, două plăcuţe îmi confirmă dubiile. Da, urmează să intru în Sala Mononoke şi da, trebuie să am grijă la
„Fără-faţă”, orice ar fi şi alea. Le-am deschis cu un scrâşnet metalic care a cauzat un ecou în sala goală. Licurici ce trimit
lumini fosforescente zboară peste tufele care cresc pe pereţi. Sala arată precum o pădure pavată cu marmură alb-cenuşie;
până şi sunetele insectelor de vară se aud. Deodată, un zgomot de ciocănitoare se aude din dreptul unei stânci şi o creatură
mică de os ce luceşte la fel ca licuricii îşi roteşte capul cu trei găuri pe post de faţă spre mine. Mai multe astfel de entităţi
mi-au umplut calea incredibil de repede, scoţând simultan acelaşi sunet asurzitor. Mă simţeam mai înfricoşată ca niciodată, dar
şi cumva atrasă de misterul micilor omuleţi. Fără să realizez, numărul lor s-a mărit într-o clipită, înconjurându-mă complet.
Picioarele mele sunt imobilizate, marea de gălăgie mă paralizează instnataneu.
„Stupid!” De ce nu mi-am dat seama mai devreme? Chestiile alea erau clar creaturile pe care trebuia să le evit. Adunândumi toate puterile, îi dau la o parte din calea mea şi încep să fug acoperindu-mi urechile care mai aveau puţin şi explodau. Pare
că sunt o infinitate! Simt cum disperarea şi teama îmi acaparează mintea încet, încerc să respir. În cale, zăresc o ieşire spre
care mă îndrept cu putere, izbindu-mă în uşi.
— Doamne, mulţumesc, suflu cu uşurinţă.
Deschid ochii şi şocul începe să-mi îmbrăţişeze dubiile, ţesând o pânză rece pe pielea mea. Am ajuns înapoi de unde am
plecat, în Biblioteca lui Lethe. Pisica de mai devreme se uita la mine confuză, căţărată pe o masă.
— Nu ai murit? Uau, eşti ceva, nu glumă, zise ea pe un ton apatic, lingându-şi blana de pe lăbuţe. Bine ai venit, Isabel. Din
Copacul Infinitului nu ai cum să scapi. Am încercat şi eu, acum mult timp... e ca o închisoare. Eu sunt Kaori, ca să ştii. îţi
sugerez să te simţi ca acasă, căci aici vei sta până când vei muri.
— Nu prea cred asta, am spus eu. Mă îndrept furioasă spre cea mai apropiată masă de lângă geam, cu paşi repezi, o iau pe
Kaori în braţe, primind proteste şi zgârieturi, şi deschid complet hubloul de lângă telescop. Cum să rămân eu aici? Abia am
scăpat din locul acela. Îmi provoacă o senzaţie de greaţă numai cât mă gândesc la el. Vântul nopţii intră violent în camera cu
miros de praf, aruncând câteva cărţi şi hârtii la metri distanţă pe podea. Scot funia din ghiozdan, o leg straşnic de piciorul
mesei şi în jurul taliei mele şi nu ezit – mă urc pe marginea pervazului cu inima bătând alarmant de repede şi sar. Eu şi pisica ne
ţinem strâns îmbrăţişate, urlând speriate. Frânghia face o curbă şi ne trimite dinamic direct într-un geam asemănător celui din

116

Cartea ucenicilor solomonari

bibliotecă. Cioburi de sticlă zboară împrejur, tăiându-mi obrazul drept. Am căzut pe spate şi durerea ascuţită îmi taie
respiraţia pentru câteva momente. E probabil cea mai proastă alegere din viaţa mea.
— Învaţă să asculţi! Aproape mi-am pierdut a opta viaţă! Nu crezi că am încercat deja toate metodele posibile? Chiar aveai
impresia că vei reuşi?! îmi reproşează felina neagră.
Vina şi regretul apar imediat, e groaznic.
— Scuze... răspund în timp ce mă ridic şi îmi scutur hainele. Măcar acum m-am convins. Kaori scoate un sunet batjocoritor şi
începe să se cureţe.
Îmi trebuie un plan. Îmi scot harta şi aleg posibilele locuri în care mi-aş putea face un dormitor. Sala muzicii sună bine, la
fel şi Observatorul. Voi explora locul ăsta. Nu rămân aici, asta e sigur. Îmi şterg sângele de la rana de pe obraz şi o acopăr cu
nişte bandaje, mănânc o brioşă din bucătăria de mai devreme şi o iau din loc, pisica pe urmele mele.
- Vrei să îţi fac turul casei? întreabă stins animalul, clar încă supărat pe mica mea „demonstraţie” de curaj.
- Sigur! răspund cu un zâmbet, pornind spre un alt hol, spre o nouă încercare de a evada.
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ERIK MONORANU, 14 ani
Conștient că orice călătorie va avea ca rezultat imediat cunoașterea, cred că un text reușit trebuie să observe mai ales cum ajungem să ne
cunoaștem pe noi înșine. În această situație particulară, am considerat literatura un prilej de a ne elibera de toate problemele întâmpinate. Chiar
dacă o călătorie tentează pe orice adolescent aflat în pragul unui examen semnificativ pentru viața lui, o mișcare în spațiu ne este totuși refuzată,
dar o mișcare în timp este obligatorie, căci ne motivează.

.

,,Ufff! Nu mai vreau și nu mai pot. Îmi vreau viaţa înapoi!” Așa m-am trezit spunând într-o zi după o ședinţă
luuuunnngăăăăăă de pregătire la mate. Toată perioada asta de dinaintea examenului, stresul și presiunea plus emoţiile inerente,
care devin din ce în ce mai mari, m-au făcut ca, așa obosit cum eram, să mă las pe spate în scaunul de la birou și să-mi doresc
intens ca toate astea să se termine și să pășesc într-o altă etapă a vieţii mele, în care să nu mai existe examene de dat, părinţi
cu degetul arătător îndreptat spre mine a reproș, profesori care ne vorbesc doar despre dificultatea examenului ce-l avem de
susţinut și peste toate astea o mare de așteptări din partea tuturor.
Nu știu nici acum ce-a fost, dacă a fost Divinitatea sau doar închipuirea minţii mele chinuite, dar totul era atât de aievea
încât și acum am îndoieli să spun cu certitudine dacă ce vă povestesc s-a întâmplat cu adevărat sau nu. Dar m-am trezit
student, înalt, chipeș, vesel și liber, fără griji majore și cu dorinţa de a încerca tot ce e de încercat. Și nu știu cum se făcea că
de pe margine eram spectator pasiv al vieţii mele, că toate evenimentele în mijlocul cărora mă aflam, le trăiam intens, dar
puteam totodată să le și analizez obiectiv. Eram martor la întreaga horă de situaţii în care eram pus, la nesfârșitele chefuri
studenţești, la trepidanta viaţă de excese ce păreau demne de a fi încercate, la obositoarele camaraderii cu care mă
procopseam prin cluburi obscure. Apoi urmau nopţile lungi de dinainte de sesiune, în care încercam să acumulez cunoștinţele
necesare pentru a trece examenele. Acestea se suprapuneau cu complicaţiile sentimentale, mă vedeam indecis, relaţionând cu
fete drăguţe, dar care nu-mi trezeau nici o emoţie vie, căutând pe cineva cu care să
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împart fără efort totul așa cum citisem în cărţi, tânjind după sentimente autentice dar descoperind doar superficialitate și
mediocritate. Mergeam mereu acasă in vacanţe, unde-mi găseam părinţii la fel de calzi ca întotdeauna, dar simţeam că toate
speranţele lor legate de mine, care înainte erau ridicate la un nivel periculos de-a dreptul, acum căpătaseră o notă de
normalitate banală. Mă priveau uneori tăcuţi, niciodată acuzatori, dar parcă doreau să afle care-mi va fi parcursul și câtă
fericire îmi va aduce acesta.
Și prin puterea ce-mi fusese conferită, aceea de a-mi alege etapa vieţii pe care să o trăiesc la nesfârșit, am decis ca un
mic Dumnezeu că vreau să-mi trăiesc deplin maturitatea. Da! Îmi place așa, am devenit un magistrat respectat, cu o familie în
care soţia mea, cea după care tânjisem odată, e înzestrată cu toate calităţile care pot împlini pe cineva. Am doi copii minunaţi,
frumoși, sănătoși și durdulii care mi se împiedică printre picioare și care râd cu clinchete de clopoţei. Mi-e dor tot timpul să
fiu acasă, să-mi îngrop faţa în carnea lor călduţă și moale, să inspir mirosul lor din care să mă hrănesc întreaga zi, până seara
târziu când pot, de obicei, să mă întorc acasă. Pe umeri îmi apasă responsabilităţi și griji și nu pot niciodată să fac lucrurile
simple pe care mi le programez în fiecare zi: să ajung acasă la o ora rezonabilă, să-mi iau soţia și copiii pentru ca împreună să
mergem în parc, să privim iarba și copacii, să ne dăm micuţii în leagăne și-n tobogane, să mâncăm vată de zahăr și să facem
concurs cu bicicletele. Promit asta în fiecare dimineaţă și soţia se face că mă crede. Văd în privirea ei resemnare și știu că va
urma o altă zi grea, cu probleme nenumărate, cu dosare de studiat si cu hotărâri ce vor schimba destine. O pauză de masă
fugară, cu telefoane la care nu pot răspunde, cu prieteni ce mă caută și pe care îi expediez cu promisiunea că-i voi suna eu deși
rareori asta se întâmplă. O știu și eu, așa cum o știu și ei, de aceea apelurile lor devin tot mai rare.
Nu! Nu-i de mine. Vreau să trăiesc etapa cea mai liniștită a vieţii și vreau s-o trăiesc la nesfârșit. M-am retras din
activitate și am în sfârșit timp. Timp pentru mine, pentru soţie, pot să-mi ajut copiii care au la rândul lor copii, să le dedic timp
și afecţiune și să-mi respect promisiunile. Am confortul material dorit și pot satisface capriciile mele și ale familiei mele. Pot
spune ,,…mâine mergem la Disneyland!”, și asta să se întâmple fără a întâmpina vreun obstacol. Da, aș putea! Dacă m-ar lăsa
artrita asta păcătoasă să mă pot mișca fără durere și dacă tensiunea asta nenorocită, care-mi joacă feste în cele mai
nepotrivite momente, nu s-ar juca așa cu mine. Îmi doresc să-mi arunc nepoţii în aer așa cu făcea tatăl meu cu mine smulgând
ropote de râs entuziast, îmi doresc să pot alerga în jurul lor bucurie și fără efort. Dar sănătatea mea, ruinată zeci de ani prin
sedentarism și epuizare, de cele mai multe ori mă împiedică sa fac asta.
Mă întorc în scaun, mă ridic și spun cu tărie: ,,Doamne, îmi vreau vârsta adolescenţei înapoi”. Cu tot ce implică ea, cu stres,
cu examene, cu incertitudini, cu inconștienţa si frumuseţea ei! Călătoria mea a luat sfârșit! Știu că vreau să trăiesc ce am
acum, cu întregul tumult de sentimente și amalgamul de emoţii, cu profesorii nemulţumiţi și părinţii îngrijoraţi pe lângă mine.
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Nimic nu e pe potriva adolescenţei, cu explozia ei de tinereţe, cu prostiile de care râzi nebunește, cu zâmbete pline de înţeles
când treci pe lângă fata care-ţi place, cu teze, simulări, pregătiri care nu se mai sfârșesc. Îmi iubesc vârsta, și mă iubesc pe
mine la vârsta asta. Cred că e cea mai sinceră și mai liberă etapă din întreaga existenţă a cuiva. Și n-o voi da pe iluzia unei
fericiri care nu mi se potrivește! E adolescenţa mea!
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JUSTINA MIHALACHE-PĂTRĂȘCAN, 14 ani
...am imaginat un personaj care se angajează într-o călătorie fără întoarcere, mânată de nevoia de a se salva de o amenințare pe care nu am
numit-o cu precizie. Pentru a spori misterul, am conceput un labirint format din spații care exprimă anonimatul – camerele de hotel, lipsite de
personalitate. Aceste hălți nu pot fi în sine destinații finale, ci împing personajul mai departe în călătoria lui. Nu știm, deci, de unde pleacă
personajul, nici unde trebuie el să ajungă, știm doar că drumul este important și la capătul lui personajul va găsi liniște, pace, protecție.

Se trânteşte pe scaun cu un oftat prelung. Scanează camera goală de hotel, atât de
obişnuită cu tiparul ce se regăsea în fiecare. Un pat, un dulap, două noptiere, două scaune şi
o masă, nimic altceva în afara strictului necesar, schiţat prin câteva piese de mobilier.
Uneori era şi un televizor sau un frigider mic, ascuns într-un dulap, dar nu foarte des.
Schimbase atâtea camere, atâtea hoteluri, că le pierduse şirul, de fiecare
dată sub un alt nume. Inspiră adânc şi se uită la ceas. E trei dimineaţa după
ora locală şi ea încă nu a pus geană pe geană. Baricadase uşa, verificase orice
colţ al camerei, se asigurase că nu o urmărise nimeni şi fusese foarte
precaută, ca de obicei, dar, nici chiar după tot acest timp, nu s-a putut
obişnui cu acea frică. Citise odată într-un articol că unii oameni învăţă să
trăiască cu fricile lor sau şi le înfruntă – nu reuşise până acum nici una, nici
alta. Cu fiecare zi în care continua să se ascundă, parcă era mai aproape de
ei, parcă era doar o chestiune de timp să o prindă şi pe ea. Se simte
neputincioasă.
O carte de vizită apare în faţa ei, doar un număr, dar ştie cui îi aparţine.
Bate cu pumnul în masă atât de tare încât aude clinchetul celor două pahare.
Oasele degetelor îi trepidează de la lovitură, dar nu simte durerea.
Adrenalina îi curge prin vene, suplinindu-i nevoia disperată de odihnă. Frica, tristeţea şi orice altă urmă de sentimente se
transformă în furie şi egoism. S-a săturat. Va scăpa din această închisoare. Va pleca la dragoni.
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Îi ia câteva ore să se pregătească. Şi-a pus totul într-un rucsac negru care nu iese în evidenţă, nimic din ce poartă nu iese
în evidenţă. De fiecare dată s-a străduit ca înfăţişarea ei să se schimbe odată cu numele, mereu împrumutând calităţi
remarcabile sau defecte de la oamenii cu care interacţiona. Fiecare identitate era unică, interesantă, asigurându-se că noile
personaje interpretate nu vor semăna niciodată cu ea. De această dată, însă, îşi promisese că va fi ea.
Merge cu paşi grăbiţi, nu aleargă, chiar dacă şi-ar dori mai mult ca orice, e doar una dintre milioanele de persoane din oraş
care se grăbesc dimineaţa. Alternează între metrou şi autobuz, însă unele porţiuni le parcurge pe jos până la marginea oraşului.
Se ascunde după un şir de copaci în aşa fel încât să vadă şoseaua, dar ea să nu fie reperată, şi aşteaptă. A început să numere
vehiculele care treceau, dar le-a pierdut socoteala până când a apărut maşina neagră, proaspăt ceruită. Portiera din dreapta se
deschide cu zgomot, făcând-o să tresară, iar cineva din interior îi face semn să intre.
— Jacob, se prezintă el.
Pare de aceeaşi vârstă cu ea, doar că ea arată mult mai matură. Îl cântări câteva secunde înainte de a-i răspunde. Vocea îi
este răguşită şi sleită de puteri, parcă nici nu mai ştie să-şi pronunţe numele.
— Katherine, repetă el.
Glasul îi sună dulce şi melancolic, amintindu-i de tatăl ei, invocând mirosul de tutun şi mentol sau imaginea lui citind ziarul în
bucătările. Au trecut doi ani de când nu-şi mai auzise numele.
Îşi ţine rucsacul în braţe. Mâinile îi sunt încleştate pe laterale, strângând materialul cu atâta putere încât încheieturile
degetelor i se albesc. E prea uşor! Privirea ei alunecă spre oglinda retrovizoare. În ultima jumătate de oră verificase iar şi iar,
din minut în minut, cu aceeaşi teamă că va vedea pe cineva în spate, dar acolo nu se află nimic, ei sunt în singura maşină de pe
carosabil.
Jacob accelerează brusc şi atunci îl zăreşte şi ea, un automobil roşu ca sângele, atât de aproape că îi poate vedea chipul
şoferului. Ochii lui arată ca şi cum n-ar fi văzut niciodată mila. Jacob coteşte pe un drum nesemnalizat și nici măcar nu se
gândeşte să încetinească. În faţa lor apare o poartă, abia vizibilă, făcută din fum. Trec prin ea şi rămân singuri, ea priveşte iar
în spate, dar nu mai e nimic.
Oftează aproape impercepribil în timp ce slăbeşte strânsoarea. Golul din stomac dispare treptat, fiind înlocuit de un
sentiment vag de siguranţă. Dar nu e obişnuită cu asta şi, deodată, parcă e prea mult. Mâinile şi glasul îi tremură în timp ce îl
roagă pe Jacob să oprească. Frânele scârţâie puternic, iar ea îşi abandonează geaca pe locul din dreapta. Nu apucă să se
îndepărteze prea tare, îşi simte stomacul cum dă pe afară. Jacob îi spune ceva, dar nu aude bine, aşa că se întoarce clătinânduse uşor până la maşină. Îşi pune centura şi strânge tare la piept rucsacul într-o tentativă de a se calma. Jacob vorbeşte cu ea,
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dar îi trebuie câteva secunde să desluşească ce zice. O întreabă dacă e bine, dacă poate să pornească acum. Îi spune să mai
reziste puţin.
Ea doar aprobă cu un gest al capului. Se uită pe geam, încercând să nu se gândească la nimic. Îşi simte ochii uscaţi şi
obosiţi, dar nu îşi permite să-i închidă mai mult de o secundă, îi e frică să nu se trezească în altă cameră de hotel, să
descopere că a fost un vis devenit coşmar în realitate. Îşi concentrează atenţia la ceva, nu ştie sigur la ce, şi rămâne aşa,
holbându-se la un punct imaginar aflat la sute de kilometri depărtare.
Nu ştie cât timp trece până ce în dreptul geamului apare o clădire ce pare acoperită cu solzi cenuşii de reptilă, care îşi
schimbă culoarea în funcţie de lumină. La parter, pereţii sunt făcuţi din sticlă atât de bine lustruită încât restul clădirii parcă
pluteşte deasupra pământului. Observă agitaţia tipică unui restaurant de familie, chelneriţe livrând mâncarea cu mişcări
sincronizate, clienţi vorbind între ei puţin prea tare şi câţiva copii care aleargă printre mese. Tresare când Jacob îi pune mâna
pe umăr.
— Vino, poate apuci şi tu să mănânci ceva.
Îşi lasă lucrurile în maşină şi îl urmează pe Jacob. Când intră, un dragon de mărimea unui ciobănesc german i se încolăceşte
în jurul picioarelor. Are solzii roşii, iar cele trei coarne sunt poleite cu argint. O doboară fără efort. Îşi dezvăluie colţii albi ca
zăpada proaspăt aşternută, dar nu prea seamănă cu o ameninţare ci cu un zâmbet. Dragonul ar vrea să se joace cu ea, dar ea se
ridică şi merge la o masă. O urmăreşte şi se aşază cuminte la picioarele ei. Jacob râde, iar pe chipul ei apare un surâs.
Când vede cele două farfurii, realizează că nu mai mâncase de dimineaţă şi, oricum, micul ei dejun se pierduse pe drum. Din
când în când îi strecoară câte ceva dragonului pe sub masă, iar acesta îi mulţumeşte cu un tors ca de felină. Între timp, cei doi
discută, Jacob nu pune întrebări nepotrivite cum ar fi motivul pentru care
are nevoie de ajutor de la dragoni sau cine sunt cei ce o urmăresc. Aceste
întrebări au răspunsuri care îi sunt şi ei neclare. În schimb, Jacob o
chestionează despre materia preferată din liceu, prima vizită la o grădină
zoologică sau ce îşi dorea cel mai tare de Crăciun când era mică. Sunt
amintiri ce, odată chemate, aduc o parte din bucuria de atunci, sclipirea din
ochii persoanei care vorbeşte despre ele. Se întrebă cât îi va lua dragonului
să înveţe să grăiască, oare câte amintiri avea el?
Se află iar în maşină, cu mirosul artificial de pini de la odorizant şi o
linişte atât de mare, încât se aude aerul cum trece în viteză pe lângă
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geamul uşor deschis. Au mai trecut de câteva porţi, de fiecare dată Jacob a oprit şi şi-a trecut mâna prin conturul firav, de
abur. Fiecare poartă îi dădea fiori reci pe şira spinării, ca amintirea unui coşmar din care se trezea urlând, cu picături reci de
transpiraţie pe frunte. Nu ştia ce verifică, dar se ruga doar să se grăbească. Jacob trânteşte portiera şi porneşte motorul.
Acum sunt la o benzinărie, undeva în mijlocul pustietăţii, ca şi cum acest drum ar separa două lumi, ca şi cum această şoseafantomă exista numai pentru anumite persoane. Probabil că aşa şi e, căci până azi nu o găsise pe nicio hartă. Pe lângă ea trec
câţiva dragoni de vreo doi sau trei metri, cu măşti chirurgicale pe faţă, sau oameni care lustruiesc pereţii din solzi ruginii şi
geamurile parcă din cristal.
Îl vede pe Jacob fugind spre ea, cu capul plecat pentru a evita să fie văzut. Iese din parcare cu viteză şi apasă acceleraţia
până la podea în momentul în care sunt iar pe şosea. Două maşini apar în spatele lor, lovind cu putere în bara de protecţie. Îl
aude pe Jacob înjurând şi murmurând cuvinte ca „raport” şi „câmp de forţă”. Simte cum i se formează un ghem uriaş pe piept
care o apasă din ce în ce mai tare, care îi micşorează plămânii şi îi face inima să bată mai rapid, ca a unui iepure.
O izbitură puternică declanşează airbag-ul, dar nu la timp pentru a o opri să se dea cu capul de bord. Perna de aer o loveşte
cu atâta energie încât îşi simte toată faţa înroşindu-se pe loc. O altă lovitură forţează maşina să iasă de pe drum, schimbând
direcţia către o prăpastie. Jacob trage de volan şi acum roţile maşinii sunt paralele cu marginea, în faţa ei se întinde ceva ce
seamănă cu o crăpătură uriaşă în pământ, ca o gaură neagră sau ca un vid, neatinsă de razele soarelui.
— Sari!
— Poftim?
— M-ai auzit.
Deschide portiera şi înghite în sec. Constată precizia cu care a parcat Jacob, nu are loc nici măcar să se ridice în picioare.
Respiraţia îi este tot mai precipitată, inima îi bate şi mai tare, accelerând într-un ritm pe care timpul nu vrea să-l respecte. E
conştientă că secundele trec, dar mintea ei lucrează, gândeşte, analizează tot ce se întâmplă, procesează orice informaţie
găseşte.
Niciodată deciziile nu au fost în totalitate ale ei, toţi influenţând-o, manipulând-o, să aleagă ce era cel mai avantajos, ce
aducea cele mai multe beneficii. Gândurile ei, subconştientul, toate erau controlate de alţii şi, cu toate că era conştientă de
acest lucru, niciodată nu i dăduse importanţă. Se complăcuse într-o stare de comoditate, hipnotizată de uşurinţa de a urma
ordine. Dar acum nu, acum este doar alegerea ei şi va muri oricum. Dar se simte atât de puternică şi acea prăpastie o face să
se simtă în vârful lumii.
Katherine sare. Un fior de bucurie nebună îi străbate trupul şi, în aceste câteva secunde rămase, se hotărăşte să inspire
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mai mult aer decât a inspirat vreodată. Îşi intinde braţele, imitând aripile unei păsări, într-un zbor al libertăţii. Îşi închide
ochii, e înconjurată de întuneric, şi aşteaptă.
Ceva o opreşte. Izbucneşte în râs, ca la o glumă bună, cea mai bună glumă din viaţa ei, când plasa se mişcă în sus şi jos,
eliberând treptat tensiunea acumulată în urma căderii ei. Nici nu trebuie să privească în jur. A ajuns!
Şi Katherine zâmbeşte şi plânge de fericire şi simte tremurul victoriei şi continuă să rădă, acompaniată de propriul ecou.
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HORIA PETREAN, 11 ani
Pentru povestea aceasta m-am inspirat, ca întotdeauna când sunt în pană de idei și informații, de pe internet, unde am găsit informații
coerente despre iele și neamul lor.
Am ales o formulă narativă cu care nu se prea dă greș, aceea a unei drame amuzante, cu un subiect serios dar în care am strecurat in-jokes și
refrences. Cei care au citit povestea mea au considerat-o bună. Cea mai bună reacție a fost a surorii mele de 2 ani, care spunea „da” după fiecare
frază.

Se apropia vacanţa, cu pași repezi iar planurile mele pentru vacanţa mare
erau aproape de zero. Urcam plictisit, ca mai în fiecare zi, scările proaspăt
lăcuite care duceau la apartamentul bătrânilor. Bunica, grăsuţă, micuţă și
căruntă, bunicul chelios, enervant și plicticos de vreo trei ani încoace.
Am intrat, transpirat și cu respiraţia greoaie, și, spre surprinderea mea,
bătrânul nu-mi spuse nimic. De fapt, nici nu l-am văzut. Aţipise, probabil, în
faţa televizorului, întotdeauna fixat pe un canal de sport.
După ce am înfulecat, înecat în omniprezenta plictiseală, am început să
cotrobăi, ca de obicei, prin sertarele bunicului. Nu erau vreo mină fermecată,
dar întotdeauna găseam chestii interesante pe care le motroșeam câteva zile,
după care le părăseam ca și cum nu ar fi existat.
Căutam, spuneam, mestecând acerb ce mi-a mai rămas, în sertarul scrinului
negru, când mâinile și privirea mi-au căzut pe o fotografie, îngălbenită de
timpuri. Mă uitam, rânjind ironic, la un bunic cu păr negru, creţ chiar, cu vreo
40 de ani mai tânăr, și la o blondă voluptuoasă, care cu siguranţă nu era bunica.
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Mi-am trecut ușor degetul peste fotografie, când, dintr-o dată, mă trezii lângă ea și lângă bărbatul cu păr, ce-mi va deveni
ulterior bunic.
— Ce cauţi, tu, nepoate, în povestea mea de dragoste? îmi spuse bărbatul, în timp ce ochii mei încercau să se obișnuiască
cu peisajul. Cu siguranţă nu eram în apartamentul bunicilor, nici în cel al părinţilor. Atunci unde naiba mă aflu și mai ales, cine e
femeia aceasta?
Am început să o studiez cu atenţie, fiecare detaliu era important. Purta o bluză albă, descheiată adânc în decolteu,
transparentă, dezvăluindu-i misterios formele și o fustă lungă, largă, albă și ea, lăsând să se vadă doar labele picioarelor,
desculţă, cu părul despletit și blond, curgându-i pe umeri. Avea un farmec aparte, înnebunitor, chiar și pentru mine, un puști
care trecea acum pragul copilăriei, îndreptându-se vertiginos spre adolescenţă.
Nu vorbea nimic, nici cu mine, nici cu bunicul însă se mișca permanent. Nu puteam să-i urmăresc privirea și nu-mi dădeam
seama de ce. Cu chiu, cu vai, ameţit de mișcările ei neîntrerupte, am reușit să-l întreb pe bunicul unde ne aflăm. Mi-a șoptit
atunci, că, dacă închid ochii, o să simt singur unde mă aflu, la răscrucea văzduhului, pământului și a sufletului și că blonda e, de
fapt, Regina Ielelor Șoimane, o cheamă Liodiana și că e a lui pe vecie, iar dacă mai zăbovesc mult pe aici, prin povestea lui de
dragoste, se vede nevoit să mă alunge și, în cel mai rău caz, să facă în așa fel încât să nu mă mai nasc. Am râs prostește la
auzul vorbelor lui însă acum nu mai știam cum să mă întorc. Cum Dumnezeu să ies dintr-o poveste de dragoste și încă una
fantastică?
— Cum ies, bunicule, din povestea ta de dragoste? îl întreb pe cel care părea a avea toată atenţia îndreptată spre
fermecătoarea Liodiana. Dansează, băiete, îmi spuneam în gând, speriat de ameţeala care îmi cuprinse corpul, citisem undeva
ceva despre dansul ielelor, dansează până scapi…
Mă uit în jur, cuprins parcă de frenezia mișcărilor blondei, închid ochii, deschid ochii, încet, apoi din ce în ce mai repede,
tocmai pentru a mă obișnui mai lesne cu spaţiul. Deschid apoi cu speranţă ochii și stupoare... Locul e unul cât se poate de
normal. Camera în care ne aflam, e drept, puţin cam întunecată, cu accente gri spre negru, mobila cam demodată – aici era bun
tati, e restaurator-, puţin cam neaerisită. Poate de aici și senzaţia de ameţeală. Mă uit la bărbat, mă uit la blondă, păreau
amândoi pierduţi unul în mrejele celuilalt, așa că am liber la explorat. Cobor scările casei, mă uit în jur, nimeni, nimic, sunetele
și freamătul vieţii lipseau cu desăvârșire. Ies pe ușa puternic scârţâitoare și mă trezesc, în plină noapte: în faţa mea ziduri
dărăpănate, în spatele meu, casa sărăcăcioasă din care tocmai ieșisem. Uimirea mea începea încet să se transforme în frică.
Mai arunc o ultimă privire în spate, e ok, bărbatul nu mă urmărește și încep să scrutez împrejurimile, scrutez fiind mult spus,
având în vedere miopia mea și noaptea din ochii și din mintea mea.
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Precum spuneam, în faţa mea, ziduri dărăpănate care, pe măsură ce mă apropiam, se ridicau și se rearanjau singure, ca un
spaţiu care se construiește singur pentru a mă întâmpina. În dreapta mea, livada bunicului — aaa , stai așa, înseamnă că
recunosc locul! – e livada bunicului de la ţară. Cum ne aflam însă în iunie, nu găseam evident perele acelea tari, verzi și care,
după ce reușeam cu greu să le mușc, îmi dezvăluiau dulceaţa lor. Am văzut însă, atât cât puteam să văd în bezna de afară,
faptul că fiecare pom din livadă era însemnat de câte un ţăruș înfipt în faţa acestuia. Mai mult nu puteam să văd și parcă nici
nu îmi mai doream acum. Răcoarea se lăsa încet accentuând parcă senzaţiile mele, noi, nedefinite.
M-am așezat descumpănit pe iarba rece, deranjat fiind de pietricele care-mi intrau în papuci, mi-am trecut mâna prin păr,
învârtindu-mi insistent șuviţele rebele cu degetul arătător. Recapitulam în minte cele întâmplate până acum și tot ceea ce
aflasem despre locul acesta, cu lentoarea-mi specifică: eram în livada bunicului, o cunoșteam, casa dărăpănată din care ieșisem
și în care încă dansau nebunește bunicul și Liodiana, părea a aduce cu atelierul dărăpănat al tatălui meu, locul în care mâinile lui
de artist zămisleau lucrări nemaivăzute, ce era însă nelalocul lui erau zidurile din faţa mea care, așa cum am mai spus, se
ridicau și se rearanjau singure, construindu-se cu forţă proprie, într-o încercare nebună de a mă atrage.
Mă străduiam să-mi amintesc ce mi-a răspuns bunicul: răscrucea văzduhului, pământului și a sufletului. Chestia cu sufletul o
înţelegeam, având în vedere aventura bunicului cu Liodiana; ce nu puteam descifra era rolul meu în toată această poveste
nebună, ameţeala care mă cuprindea, amestecul de noapte și zi dar, mai ales, ce mă frapa aici, erau casa care se construia
singură și ţărușii înfipţi în livada bunicului. Erau de-a dreptul înspăimântători, mă duceau cu gândul la Ţepeș și la isprăvile lui.
Nu mai aveam nici soluţii, nici întrebări, totul se amesteca în mintea mea. Voiam doar să dorm, să uit, să zbor. Am început să-mi
fac cruci cu limba în gură, sperând la tot ce era mai bine. Am adormit pe iarba rece, simţind cum trupu-mi se ridică încetișor
deasupra pământului și a norilor.
— Goool!!!! se auzi dintr-o dată și spaţiul începea să redevină familiar. Era bătrânul, urlând nebunește că dăduse nuș'ce
echipă gol.
— Uff, am scăpat!!! mi-am zis ușurat.
Mă uit la mâinile mele, ţineam în ele o fotografie veche în care bunicul, cu păr negru, creţ chiar, cu vreo 40 de ani mai
tânăr…
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ALEXANDRA BENGHEA, 18 ani
Prima persoană care a citit această poveste a fost bunica. Încă de la primul alineat a surâs, știind că unele dintre acele reguli erau impuse și la
noi în casă, probabil mândră că reținusem câteva, apoi a făcut un comentariu scurt despre casa noastră care ar fi fost plină de acele ghemotoace de
blană despre care spusesem. Imediat după aceea a chicotit înfundat, ajunsese la partea în care fetița își punea întrebări, probabil amintindu-și de
vremurile în care eu și copiii ei făceam la fel.

Deși aveam doar șase ani, știam foarte bine regulile casei: ascultă de cei mai
mari, fără animale înăuntru, spune mereu adevărul și nu te duce în beci, decât dacă
te-a rugat cineva să o faci.
Evident că ce era interzis era mult mai savuros. Dar dacă eram prinsă aproape mereu când veneam cu un mic ghemotoc de
blană în casă, atunci când exploram curioasă beciul, era cu totul diferit.
De ce nu am voie acolo? De ce nu sunt și eu băgată în poveștile care se referă la ce a fost înainte? Sunt prea mică și le este
frică de faptul că nu voi înţelege? Și dacă nu înţeleg? Ei nu îmi pot explica încă o dată? Nu aveau timp? Nu aveau răbdare?
Oamenilor mari le e frică să petreacă prea mult timp nefăcând ceva... „productiv” pentru ei?
Nu aveam să primesc informaţii de la părinţi și în niciun caz de la sora mea, poate că nici ea nu știa. Oamenii care lucrau
aici, ori nu știau, ori mă pârau părinţilor, câștigându-și un nou inamic în desfășurarea activităţilor zilnice, căci mă asiguram că
le voi pune beţe în roate, așa cum îmi puseseră și ei mie. Dar poate voiau doar să fie bine văzuţi de cei care contau pentru ei,
părinţii mei. Ce era de făcut? Evident, să apelez la bunici, însă ei vin rar, iar până atunci, nu am de ales, pot doar să încerc să
îmi dau singură seama.
*
Era seară, terminasem cina și acum clar trebuia să profit de ocazie, când toată lumea încă se învârte prin casă. I-am
anunţat pe toţi că ies puţin în curte, cum fac de obicei, pentru a lua puţin aer curat și pentru a le ura animalelor să aibă o
noapte bună. Era micul meu ritual și lumea a renunţat de mult timp să mă mai supravegheze când fac asta.
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Am mers până la ușa de la ieșire, am deschis-o, am stat două secunde, poate puţin mai mult, suficient încât să pară că am
ieșit pe ea, apoi am închis-o și m-am furișat până la ușa beciului. Intru încet, deschizând și închizând ușa cu grijă și caut
peretele care avea să mă ghideze. Era rece, ușor umed. Acesta era ghidul perfect. Tăcut, de încredere. Ducea preţ de mulţi
pași un drum drept, apoi urma o denivelare, apoi ce simţeam era diferit, ceva mai neted și mai moale, apoi senzaţia plăcută
dispărea, peretele revenea și dădeam din nou de cărămidă. Mergeam mult, până când dădeam de o înfundătură, dar știam că nu
e capăt de drum, căci era prezentă o ușă, o puteam simţi, era din lemn și avea câteva detalii metalice. Lemnul era dur, solid,
avea o încuietoare, tot din metal, apoi un lacăt enorm. Era misterul pe care voiam să îl deslușesc: ce se află dincolo de ea. Dar
până să ajung acolo, trebuia să deslușesc alte mistere, locul cheilor și cine le
păzește. Cheile sunt la un gardian? La stăpânul casei? Și dacă da, la tata sau la
bunicul? Dacă sunt la unul dintre ei, se dau din generaţie în generaţie? Și dacă e așa,
bunicul i-a dat cheile tatei? Sau fiecare ţine câte una? Sau și mai bine, erau păzite
de un zmeu ca cei din poveștile Mariei?
Dar până ajungeam acolo, o lume de basm mi se dezvăluia. Mă simţeam un mic
explorator în propria mea minte. Dacă mă concentram, uneori puteam auzi câteva
sunete bizare, îmi plăcea să pretind că era o șoaptă. Știam că toţi avem un înger
păzitor și că el ne ghidează, poate el îmi șoptea ce să fac, pe unde să calc, deoarece
ochii mei încă nu se obișnuiseră cu întunericul profund, aproape la fel de tangibil
precum smoala. Fiecare intrare era încercarea unui mic erou să treacă mai departe
de ceea ce deja cunoaște, de aparenţe. Prima dată am crezut că aici se termină
drumul, însă o ușă încuiată nu înseamnă asta, înseamnă că există o continuare.
Am ieșit cu grijă, am evitat câteva priviri și am ajuns la intrarea în casă. Am
deschis din nou ușa, asigurându-mă că mă făcusem auzită, apoi am închis-o, lăsând-o
să scârţâie puţin. Știam că avea un scârţâit specific, ca o pisică trasă de coadă,
poate ceilalţi nu știau, poate nici nu mai acordau importanţă acestor detalii, însă eu
făceam asta din obișnuinţă și pentru că eu consideram asta necesar în încercarea de
a nu fi descoperită. Știam că era un loc vechi, deci sigur avea o poveste și eu voiam să o știu.
*
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Au trecut câteva săptămâni, timp în care am refuzat să mai vizitez beciul, timp în care mă rugam ca bunicii să fie sănătoși
și să vină în vizită.
Și în sfârșit rugile mele au fost ascultate. Eram plictisită, eram cu toţii în sufrageria pregătită minuţios, în care vom lua
masa împreună. Stăteam pe genunchiul bunicului, care era pe fotoliul de lângă șemineul imens în care îmi pierdeam gândurile,
gânduri care dispăreau ca o hârtie căreia îi dădeai foc. Mă uitam fascinată la flăcările ce emanau o căldură plăcută și al căror
joc părea periculos. Mirosea a lemn ars, un miros ce îmi amintește că sunt acasă, miros ce mi-a marcat copilăria. Bunicul își
ridică ușor genunchiul ca într-un joc știut bine, el îl inventase, genunchiul său era spinarea unui cal nărăvaș, însă acum nu o
făcuse ca să ne jucăm, voia să mă facă să fiu atentă la el.
— Te preocupă ceva? a întrebat în șoaptă.
Mă privea blând, cu ochii ce îi străluceau datorită jocului flăcărilor, joc ce acum părea unul liniștit, deoarece îl vedeam în
ochii lui albaștri, poate pentru că semănau cu apa, reușeau să diminueze focul.
Am dat din cap în semn că nu, iar el m-a privit mustrător. Nu aveam voie să îl mint, mai ales pe el.
— Este secret. Răspund sincer și la fel de șoptit, poate chiar mai încet, ca și cum aș fi spus doar pentru mine, însă mă
auzise.
— Pot să îl aflu și eu?
— Nu acum, după masă în grădină.
A dat afirmativ din cap, ca un complice. M-am uitat la ceilalţi, nu prezentau interes pentru conversaţia noastră, toţi
vorbeau între ei, deci nimeni nu ne ascultase.
După cină, bunicul a ieșit primul din casă, anunţând că merge să facă o plimbare, iar eu am fugit după el, cum se întâmpla
mereu, deci nu dădeam de bănuitL-am văzut în grădină, admira florile de primăvară, iar eu mă uitam la el, mi se părea că le
roagă să îi spună povestea lor. Oare chiar vorbea cu florile?
— Vorbești cu florile? îl întreb fără ezitare. Știam că puteam să fiu eu însămi cu el.
— Nu, deși aș vrea, dar le știu povestea și fără să le întreb.
— Mi-o spui și mie?
— Cu altă ocazie, mai întâi trebuie să îmi spui secretul tău.
Cu un nod în gât, mă gândeam cum să încep.
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— Vreau să știu povestea beciurilor. Nu am voie acolo, dar uneori vizitez beciul nostru și știu că după ușa aia mare, mai e
ceva. Nu a fost atât de înfricoșător să-i spun adevărul, iar la asta a contribuit și faptul că nu m-a certat, așa cum ar fi făcut
oricine altcineva.
— Povestea este una lungă, nu avem acum timp și nu suntem nici singuri. Mâine e duminică, nu?
— Da.
— Am un plan. Mâine dimineaţă, să te îmbraci frumos pentru biserică, apoi să stai pe lângă mine. Am dat din cap și l-am
rugat să îmi spună povestea florilor.
*
Următoarea zi am făcut exact cum mi-a spus el. M-am trezit înaintea tuturor și m-am îmbrăcat frumos pentru a merge la
biserică. Acum o observam parcă pentru prima dată. La început un pridvor larg. Are şase stâlpi în faţă, câte trei pe laturi. Unii,
împodobiţi cu flori, frunze, viţe suitoare, alţii, pe care se văd foi de dafin ori linii late de aur. Uşa se deschide într-un cadru
sculptat.
— Inscripţia de colo, cu numele lui Mihai Cantacuzino și al lui Brâncoveanu, a rămas din cauza acestuia din urmă, căci
pomenirea lui Mihai, a fost osândită de turci şi Nicolae Vodă Mavrocordat a îndeplinit osânda, aud vocea bunicului. Pronaosul
cuprinde chipul lui Brâncoveanu şi altele chipuri de domni.
Naosul e larg şi luminos, dar eu nu vedeam mai multe, căci era multă lume și bunicul nu mai explica, trebuia să fie liniște.
*
Slujba începuse, când nimeni nu era atent, bunicul m-a luat de mânuţă și a ieșit cu mine afară.
— Acum te voi lămuri în privinţa acelor beciuri. Vezi tu zidurile astea de cetate? Ei bine, ele au fost făcute pentru apărare,
trebuia să ne apărăm în trecut de alte popoare. Iar acel bărbat despre care ţi-am zis, Constantin Brâncoveanu, a decis că
biserica va apăra și sufletele oamenilor. Și a avut dreptate. Înainte a fost un război în acest ţinut. Știi că noi locuim pe malul
stâng al râului Râmnic, te-am dus de câteva ori să simţi apa rece printre degeţele. Ei bine, în acest târg s-au luptat două
tabere, cea otomană și cea austro-rusă, iar ultima a câștigat. Acum, pentru că suntem aici, îţi voi arăta cel mai sigur loc, în
care ai fi vrut să stai dacă ai fi trăit atunci.
Ajunsesem în faţa unei uși din lemn masiv, iar bunicul scoase un lanţ de chei, cu ajutorul cărora a descuiat încuietoarea și
lacătul ușii, o atinsesem puţin, semăna cu cea de acasă, fapt care mi-a dat fiori, presimţeam ce reprezenta acest loc.
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— Este o reţea de beciuri, din câte știi și tu, pereţii sunt din cărămidă, prezintă arcade din cinci în cinci metri și reprezintă
o cale sigură de evadare în cazul în care zidurile nu ar reuși să ţină departe inamicii, dar și locul în care sătenii își doreau să
fie. Nu te simţi în siguranţă aici?
— Ba da, a fost tot ce am reușit să spun. Mă simţeam ușoară ca un fulg, în sfârșit misterul era dezlegat.
— În urma noastră va veni un prieten drag, el va încuia toate ușile deschise de noi, vom merge pe aici acasă.
*
Și cu aceste vorbe, am început mica mea aventură, îl ţineam strâns de mână și mă minunam de ce reușeam în sfârșit să văd,
datorită torţei pe care bunicul o folosea. Pe jos era pământ, în jurul nostru pereţii erau din cărămidă și arcadele erau diferite
ca aspect. Am pus mâna pe zidul care mi-ar fi fost călăuză și îl simţeam ca pe cel de la noi de acasă. Acum, în loc de șoapte,
puteam auzi ceea ce descrisese bunicul ca fiind război. Puteam auzi deasupra mea tropotele a mii de pași, focuri asurzitoare
de armă, și strigătele unor războinici curajoși, puteam simţi acel om cum încuie ușile în urma noastră și parcă mulţi alţi oameni
fugeau speriaţi, întrebându-se de ce mergem atât de relaxaţi. Puteam vedea câteva provizii ce aveau să reziste câteva zile,
când cei mai curajoși ar fi ieșit după altele. Un fior rece îmi traversa șira spinării și nu era din cauza frigului. Puteam simţi
mirosul fricii. Dar nu m-a cuprins și pe mine, făceam diferenţa dintre realitate și ce îmi imaginam, însă chiar dacă nu aș fi
făcut-o, știam că avea cine să mă protejeze. Un anumit bătrânel iubitor și înţelept.
Recunoșteam locul în care eram acum, era beciul nostru și mă simţeam emoţionată, îmi doream să îi mulţumesc din tot
sufletul bunicului, însă nu am apucat, am auzit-o pe mama cum a ţipat: „Aici sunt!”
— Ce s-a întâmplat? ntreabă acesta degajat.
— Ne-am făcut griji!
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BOGDAN BÎRGU, 11 ani
Am descoperit Castelul Huniazilor vara trecută, când am vizitat acest loc împreună cu familia mea. Am mai căutat informații și
imagini pe internet. În textul meu, mi-am imaginat o vizită la castel în care ghidul nostru este o fantomă, însă nu este una
înfricoșătoare, ci una prietenoasă. Personajele care participă la acțiune sunt inspirate din realitate. M-am gândit că aș putea trăi aceste
aventuri împreună cu prietenii mei. Textul le-a plăcut și mi-au propus să scriem împreună și despre alte aventuri.

Era o dimineaţă normală, dar importantă de
vineri. Am plecat la școală împreună cu sora mea.
Odată ajunşi, ne-am despărţit şi eu
am mers la clasa mea. Acolo mi-am văzut
prietenii.
— Hei, băieţi, ce faceţi? Sunteţi pregătiţi
pentru expediţia la Hunedoara?
— Desigur! au aprobat Luca şi Ştefan. Îţi
mulţumim că i-ai convins pe părinţii tăi să-i
convingă pe ai noștri să ne lase să participăm la
expediţie.
Orele au trecut foarte rapid. La final, părinţii
mei au venit şi ne-au luat cu maşina şi ne-au dus la
gară. De acolo, eu, Ştefan şi Luca am urcat întrun tren şi am pornit. Drumul de la Bacău la
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Hunedoara era de zece ore şi jumătate. Tot drumul am văzut numai peisaje impresionante: câmpii întinse de culoarea
smaraldului, dealuri asemănătoare valurilor mării albastre şi munţi care parcă se înălţau constant în văzduh. Cerul înstelat
arăta ca o pătură găurită ce acoperea Pământul. Am ajuns la destinaţie la ora 12 şi jumătate şi ne-am cazat la un hotel. La
început, cei de la recepţie au ezitat, având în vedere faptul că noi eram în clasa a V-a, dar după ce au aflat că avem rezervare
ne-au pregătit camera şi am putut să ne odihnim.
Ne-am trezit la ora 8 opt şi după micul dejun am comandat un taxi. Am ajuns. Castelul era foarte mare, cu ziduri de piatră.
Erau mai mulţi turişti decât mă aşteptăm, dar se pare că nu eram singurii uimiţi. Clădirea era înconjurată de un şanţ de 10
metri adâncime. Am intrat în Sala Cavalerilor. Era impresionată. Ne-am uitat în sus și am văzut o uşă pe tavan. I-am întrebat
pe ceilalţi vizitatori ce putea fi, dar se părea că numai noi puteam vedea uşa misterioasă. Ne-am căţărat pe o scară, ușa s-a
deschis şi am pătruns într-o încăpere goală, unde era o altă uşa pe care scria „Vrei să afli adevărul despre gloria castelului?”
— Da! am răspuns noi.
În faţa noastră a apărut o persoană adultă, îmbrăcată bine într-un costum vechi. Totul părea normal, în afară de faptul că
plutea şi se vedea prin el.
— Mă numesc Andrei, servitorul personal al lui Iancu de Hunedoara. Eu sunt singurul spirit rămas în castel şi voi fi ghidul
dumneavoastră.
— Mulţumim, domnule, dar am văzut deja tot ce era de văzut.
— Dar nu aţi văzut cum era în castel pe vremea stăpânului meu.
*
Am trecut prin uşă. Am observat că era multă agitaţie pe coridoare. Peste tot erau bucătărese, slujitori şi oameni care
alergau într-o anumită direcţie. Am mers cu ei şi am încercat să îi întreb ce se întâmplă, dar ei nu mă vedeau și nu mă auzeau.
Am ieșit în curtea castelului. Am reuşit să ne facem loc prin mulţime şi am văzut că marele Iancu de Hunedoara se lupta cu un
cavaler. Săbiile lor se loveau ca nişte trăsnete. Erau agili şi puternici, iar noi am stat încremeniţi şi priveam lupta măreaţă. La
fiecare lovitură de sabie cerul parcă se despica în două. Păsările ciripeau panicate în timp ce vântul parcă dansa împreună cu
cei doi luptători. Lupta a continuat până noaptea târziu, când stelele vegheau peste confruntare cu mare atenţie. Cavalerii erau
foarte obosiţi, dar continuau să lupte cu vitejie şi curaj, aşteptând ca unul dintre ei să lase garda jos. Până la urmă, intrusul a
cedat şi acest lucru i-a permis lui Iancu să îl doboare.
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Împreună cu Andrei am mers la balul organizat în cinstea victoriei. Acolo erau mulţi oameni care dansau, alţii stăteau la o
masă gigantică plină cu mâncăruri alese, fripturi, fructe şi alte specialităţi. Iancu de Hunedoara stătea pe un tron gigantic în
capătul încăperii imense. Andrei lăcrimă de dorul vremurilor trecute.
— Am îndrăgit acest castel minunat aşa de tare, încât am jurat să împărtăşesc minunăţiile lui şi după ce mor.
— Dacă te face să te simţi mai bine, faci o treabă minunată şi cred că şi pe atunci erai foarte bun, am spus eu.
— Mulţumesc, jupâne!
După câteva ore, toată lumea a adormit şi noi am vrut să plecăm. Exact când am vrut să trecem prin uşa care ne-a adus aici,
o ghiulea a trecut pe lângă noi şi ne-am dat seama că tocmai avea loc un atac. Ne-am grăbit şi... am ajuns înapoi în prezent.
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ANDREEA BÎRLA, 15 ani
Cele mai reprezentative surse de documentare sunt străbunica mea, Zorița Avram și bunica mea, Aurelia Avram, alături desigur de propria
mea experiență deja relatată. Pe langă istorisirile lor am căutat la bibliotecă felurite date bibliografice privind satul meu natal, Baița. Un sat
frumos de la poalele Munților Apuseni.
Reacțiile pozitive la povestea mea au venit atât din partea părinților cât și din cea a prietenilor. Nu sunt cei mai mari critici de literatură, dar
părerile lor încurajatoare au contat pentru mine enorm și asta cred că e cel mai important.

Eu nu mă pricep la începuturi. Sunt conștientă totuși că și această frază
reprezintă un început. Mă opresc o secundă și oftez în faţa gândurilor stupide care
îmi trec prin minte. Să ai o străbunică de nouăzeci și doi de ani poate fi o
binecuvântare și un blestem mai ales dacă ești un împătimit al aventurii. Baba,
așa cum îi spun eu din motive evidente și dintr-o obișnuinţă stupidă a copilăriei, are
plăcerea vinovată de a spune povești. Ea îmi înșiră răbdătoare, uneori, tot felul de
tărășenii de la începutul celui de al doilea război mondial și până la evenimente
relativ recente. În ciuda faptului că nu posedă taina scrisului și a cititului, este o
femeie de o minte sclipitoare, care a trecut prin școala vieţii și asta este mai mult
decât suficient. Stăteam pe banca micuţă din parcul în care ajunsesem întâmplător, rememorând cronologic toate întâmplările
care m-au adus aici.
*
Totul a început dupa ce am citit tematica unui concurs de literatură. Îmi place literatura. În ea găsesc libertatea de a
călători în spaţiu și timp, libertatea de a face orice. Titlul „Drumuri și popasuri prin locuri legendare” m-a dus imediat cu
gândul la casa veche care se află – impropriu spus – la capătul satului meu natal. Trebuia să îi cercetez îndeaproape povestea și
știam persoana potrivită pentru acest lucru.

139

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

*
Străbunica mea stătea liniștită pe laviţă și privea pierdută la focul care ardea mocnit în soba micuţă cu ferastruică
transparentă. Îmi trag un scaun și mă așez alene lângă ea. O rog sa îmi spună tot ce știe despre „casa cu draci” așa cum era
denumită în zona noastră. După lunga discuţie purtată cu ea, am pus cap la cap toate a datele strânse de prin cărţi. Am stat
câteva zile meditând, dar de fiecare dată când încercam să scriu ceva, inspiraţia mă părăsea. În cele din urmă am luat o
hotărâre. Asta m-a adus acum în parc la o ora destul de târzie pentru un copil de vârsta mea.
*
Prin minte mi se învârteau toate anecdotele pe care le auzisem vreodată despre „casa cu draci”. Se spune că mai demult, în
vremuri de mult apuse acolo trăia un soi de vrăjitoare care lucra cu „necuratul”, împreună cu soţul ei, un om șchiop cu chip
bătrânicios pe care nimeni nu îl auzea vorbind. Au venit în satul nostru și au vrut să își construiască o casă, dar, datorită
reputaţiei proaste pe care o aveau, nu au fost primiţi în sat, motiv pentru care locuinţa lor se află acum la o distanţă
semnificativă faţă de restul caselor. Acolo era înainte o troiţă și pentru a începe construcţia noii lor case, au mutat-o de trei
ori, ca, în final, să o așeze pe ceva numit „trecătoarea lupilor”, loc unde animalele treceau dintr-o pădure în alta. Se spune că
după aceea lupii se opreau în nopţile cu lună plină, urlând din toţi rărunchii în jurul troiţei.
După ce casa a fost gata, în unele nopţi, oamenii auzeau sunete stranii, urlete de durere, un fel de râs malefic și deodată
totul s-a oprit. Bătrâneii au fost găsiţi morţi, la câteva zile după ce se lăsase tăcerea, din cauze încă necunoscute, cu semne
ciudate pe corp.
Toţi credeau că s-a terminat când, de fapt, totul abia începuse... La ora douăpsprezece fix, în fiecare noapte cine trecea
pe acolo putea să audă clar ca lumina zilei dracii cântând la vioară. Și probabil nu e vorba doar de una din sonatele lui
Beethoven. Ciudăţeniile au continuat până când, oamenii îngroziti de-a dreptul au apelat la un preot care a lipit o cruce mare de
casă și după câteva slujbe a reușit să mai liniștească apele. Acum nimic nu mai este considerat adevărat și povestea aceasta cu
locul bântuit este luată în derâdere. Există însă, oameni precum străbunica mea care spun că în nopţile cu lună plină, cine
ascultă atent poate să audă și acum melodii cântate de draci la vioară.
*
Cheia e în credinţă. Ăsta e mesajul transmis de Jorge Luis Borges în Roza lui Paracelsus. Eternitatea rozei poate fi
identificată cu eternitatea lucrurilor stranii din acea casă dacă știi unde și cum să asculţi. Dacă ai puterea să crezi chiar și în
ceea ce nu poţi să vezi.
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Cu acestă propoziţie mă incurajez, mă ridic cu o mișcare bruscă, neatent coordonată, întorcându-mă și împleticindu-mă pe
propriile picioare. Las un oftat să îmi scape, încercând să regăsesc curajul. Inspir adânc și apoi las aerul să îmi părăsească
sacadat plămânii. Trebuie să încetez cu frica acesta nefondată când nici măcar nu am ajuns la locul cu pricina. Mă calmez încet,
încet și îmi ridic capul drept în bătaia vântului. Inaintez voinicește, drept-stâng, direct înainte
până la ultima casă din sat. Mă sprijin de zid și privesc neliniștită spre faimoasa „casă cu draci”.
Bineînteles că mai trecusem pe aici, chiar și noaptea de multe ori, dar cu siguranţă nu singură. Era
unsprezece și cincizeci de minute și așteptam privind pierdută înspre ea. Ce așteptam mai exact?
Nici eu nu știu. Voiam doar să văd dacă legenda era adevărată și era mai mult decât documentare
pentru un concurs, deja era ceva personal.
Casa se afla la vreo treizeci de metri de mine. Era exact lângă puntea de trecere dintre două
păduri... „trecătoarea lupilor”. Atinsă de trecerea timpului, cu obloanele ponosite și trase peste
ferestre. Un gard micuţ împrejmuia o grădinuţă în care cândva se plantaseră legume, alături, o
fântână ușor dărâmată. Copaci mari și înfricoșători se înălţau în jurul ei, tulburaţi de vântul ce
părea să se înteţească. Îmi continui drumul, de data asta mai încet, atentă la orice mișcare din
jurul meu. Când ajung în imediata apropiere a casei, decid să mă opresc. Arunc o privire prin
întuneric la ceasul de pe mâna mea, concentrându-mă la ora pe care o indică: ora 23 si 56 de
minute. Chiar dacă acum era teoretic parte din sat, acest loc era slab luminat de un fel de felinar,
poziţionat pe partea opusă a drumului.
Aștept, încercând să mă gândesc la alte lucruri, să se facă ora pe care mi-o indicase baba. Privesc din nou ceasul,
nerăbdătoare și când văd ora douăsprezece fix, scrisă elegant cu cifre în partea de sus a micului cadran. Îmi întorc fulgerător
privirea către casă, ţintind geamul oblonit. Frica pune stăpânire pe mine când, copacii se mișca din ce in ce mai repede, legănat,
ca într-un dans numai de ei știut, pe care mintea mea îi asimilează imediat cu niște demoni. Sprijinită de casă e crucea, de un
albastru închis, pătat de treceera anilor. Mai jos e o troiţă mai nouă cu inscripţii biblice scrise înclinat în marmură, așa cum și
trebuie să fie.
*
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Îmi ascut auzul încercând să deslușesc sursa unor noi sunete, dar nimic. Nici acordurile melodioase ale unei viori, nici
râsete, nici plânsete. Nimic. O liniște mormântală care domnea peste întreg cuprinsul ariei mele vizuale. Arunc o privire
fugitivă peste tot în jurul meu și uitându-mă pentru o ulimă dată la ceasul micuţ care indica ora douăsprezece și cincisprezece
minute, îmi coordonez pașii înapoi spre casă. Mă îndepărtez ușor și ajung aproape de zidul de care am stat sprijinită mai
devreme. Întorc capul și din ferestra casei părea că cineva mă privește cu perdeaua ușor trasă într-o parte. Clipesc de câteva
ori și mă întorc repede când aceeași faţă ascunsă de umbrele nopţii se uita la mine. Știam oarecum că era acolo, o simţeam. O
iau la fugă și nu mă opresc decât în parcul din care am pornit în acestă aventură ciudată. Poate era rodul imaginaţiei mele,
rezultatul poveștilor auzite dar cu siguranţă aveam să cred ce văzusem.
*
După ce mă mai liniștesc, îmi continui drumul spre casă rememorând acestă noapte. Cercetarea pentru un concurs de
scriere imaginativă se terminase în aventura vieţii mele. Credeam și înainte în apariţii fantastice, acum cu atât mai mult.
Credeam de asemenea în existenţa unor locuri legendare care ne fac viaţa mult mai interesantă. Acum sunt sigură că în satul
meu există un asemenea loc mai mult sau mai puţin legendar, dar care întrunește multe povești fantastice în felul lor.
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MARIO CAZACU, 12 ANI
Eu am ales să scriu această poveste, deoarece doresc să împărtășesc și altora poveștile spuse de bunica despre puterile miraculoase ale Șipotului

Din poveștile spuse de bunica, despre legendele comunei noastre pe nume
Brăneșt în care locuiesc de când mă știu, cel mai mult mi-a plăcut istoria
șipotului de lângă moară. În timpul primului război mondial era pe meleagurile
noastre o lipsă nebună de apă. Oamenii mureau nu numai de gloanţe, ci și din
cauza setei. În momentul în care au auzit acest lucru, soţiile și fetele celor ce
luptau s-au strâns într-un cerc, ţinându-se de mâini și rostind următoarele
versuri: ,,Ploi au fost destule, dar apă n-a rămas / Murim în chinuri groznice și
noi nu ne dorim / Ajuta-ne Doamne, să izbândim/ Căci pe noi setea ne-a cuprins
/ Și-avem nevoie de viaţă / Un șipot adu-ne în dar ''. După rostirea de
douăprezece ori a acestei incantaţii, se spune că în locul unde acei oameni au
murit de sete, s-a văzut pe cer o stea coborând, transformandu-se într-un praf
auriu ce i-ar fi înviat pe cei decedaţi de sete. În același timp în locul unde
aceștia erau strânși, a ţâșnit ca prin minune un șipot cu apă cristalină și rece ce
există și în ziua de astăzi. Apa aceasta curge continuu, indiferent de anotimp.
Se spune că cine ajunge aici și se spală pe faţă are noroc, iar dorinţele se
îndelinesc ca prin minune. În fiecare an, preoţii vin și slujesc apa fermecată a
acestui izvor ce nu are odihnă.

143

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

O altă legendă care mi-a marcat copilăria este cea a bisericii care s-a surpat într-o noapte. Se spune că acea biserică era
sub protecţia Domnului, iar aceasta s-ar fi dărâmat în urma răstignirii pe cruce a lui Iisus Hristos, în momentul în care altarul
de la Ierusalim ar fi suferit schimbări grave. Însa biserica din Brănesti s-a dărâmat, lăsând în urma ei mii de credincioși ce își
găseau refugiul în interior. Dar, Dumnezeu nu a rămas indiferent și a ,,sădit” în locul ei o grădină cu pomi fructiferi, cu cele mai
bune și parfumate roade. Indiferent dacă este secetă sau sunt inundaţii, ei dau fructe sănătoase care pot vindeca boli grave.
Fructele sunt atât de numeroase încât ajung pentru toţi locuitorii încrezători în puterile lor miraculoase. Bunica spune că e
bine să mâncăm în fiecare an un fruct din acești pomi, deoarece vom fi sănătoși tot anul.
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MARA CIORIȘTEANU, 12 ani
Cred că am reușit în textul acesta să imaginez un spațiu special care să poată deveni popas în care personajul principal și urmașii ei să se
poată desprinde de agitația zilnică pentru a se reculege.

Eram în locul meu fantastic, special și unic. Citeam o carte împrumutată de la o
prietenă. Era absolut fantastică. Puteam simţi toate emoţiile personajului principal,
cartea mă prinsese de-a dreptul.
Locul acesta special sus era un leagăn agăţat de un copac (o salcie mai exact), care
se afla pe malul unui râu. Locul era atât de important pentru mine, deoarece acolo am
învăţat să citesc alături de tata. Acolo nu numai citeam, dar și râdeam, plângeam, îmi
descărcam nervii și, mai presus de toate, iubeam. Iubeam fiecare carte pe care o
aduceam acolo, iar pe cele mai importante le puneam într-un cufăr dintr-o scorbură de
la baza salciei. În afară de mine si tata, nimeni nu mai fusese acolo. Tata a murit acum
doi ani, deci numai eu știu de acel loc.
*
Așa a fost până când, într-o zi, am auzit niște strigăte. M-am uitat în zare și am văzut un băiat care se zbătea în apele
învolburate ale râului. Imediat, am desfăcut frânghia de la leagăn și când a ajuns în dreptul meu i-am aruncat-o. El a prins-o
imediat și ușor, ușor l-am tras la mal. Când a ajuns pe pământ a început să îl pupe, mie mi-a venit să râd, așa că am scos un
chicotit ușor.
— Hei, mie nu mi se pare prea amuzant!
— Ar trebui să-mi fii recunoscător! i-am întors-o eu.
— Scuze! Eu sunt Alex.
— Eu sunt Lea.
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Am stat amândoi pe iarbă, la soare, și am vorbit fiecare despre el. Am aflat că mama lui e bolnavă de cancer și că nu mai
avea mult timp de trăit. Ciudat a fost că nu a plâns. Dacă eu aș fi fost în locul lui, m-ar fi bușit plânsul, însă el a vorbit foarte
calm, poate că se împăcase cu gândul. Cât ne-am uitat unul la altul și am vorbit, mi-am dat seama cât de drăguţ era. Avea părul
castaniu și un pic cârlionţat, ochi albaștri (semănau cu marea văzută prima dată) și buze subţiri. Aveam foarte multe lucruri în
comun, astfel am devenit cei mai buni prieteni. Timp de trei ani, am trecut prin multe: moartea mamei sale, am protestat
legându-ne de salcie, căci cei de la Primărie voiau să o taie ca să facă o linie de cale ferată și ne-am mutat la aceeași școală ca
să fim împreună.
Până la vârsta de 18 ani (aveam 15 ani când ne-am cunoscut), totul a fost bine și frumos, dar într-o dimineaţă de vară ne-am
întâlnit la locul special pentru că Alex voia să îmi spună ceva important. Când ne-am
întâlnit era foarte emoţionat, m-a luat de mână și ne-am așezat pe iarbă. Era foarte
plăcut: soarele strălucea și îmi mângâia faţa, vântul bătea ușor, iar florile parcă
zâmbeau — era perfect. Alex se uita fix la mine. Imediat, m-am apropiat de el și el,
în același timp, de mine și ne-am sărutat.
Cred că am stat acolo ore în șir, eu cu capul pe pieptul lui, uitându-ne la nori. Când
ne-am ridicat, se făcuse noapte și era prea întuneric să găsim drumul spre casă, așa
că am dormit acolo, ocrotiţi de braţele firave, dar puternice ale salciei.
M-am trezit în braţele lui, m-am ridicat ușor și l-am privit timp de un minut cum
dormea așa liniștit. Mă uitam la el ca la o comoară. L-am trezit cu o mângâiere ușoară
pe obraz și apoi am mers acasă la mine. Când am ajuns acasă, ușa era deschisă, ceea
ce nu îi stătea în fire mamei. Am intrat în casă, dar era goală. Am deschis televizorul,
gândindu-mă că poate mama era în grădină să ude florile, uneori se scula cu noaptea
în cap și îngrijea florile ca pe niște copii. Televizorul era dat pe canalul de știri,
imediat ce l-am pornit am ramăs blocată până când Alex a intrat cu două căni de ceai,
pe care le-a scăpat jos din cauza șocului. Sunetul acela nu fusese numai de la căni, ci
și de la inima mea care se spărsese. Părinţii noștri muriseră într-un accident de
mașină. Ei se urcaseră amândoi în mașina tatălui lui Alex ca să ne caute, accidentul se
produsese deoarece pe acel drum vizibilitatea era foarte scăzută noaptea,.
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Era numai vina mea. Din cauza mea muriseră mama și al doilea meu tată. Nu mai puteam suporta! M-am ridicat și am alergat
spre salcie. În urma mea alerga Alex, strigându-mă pe nume. Îl auzeam, dar nu m-am oprit. Am ajuns la salcie. Am dezlegat
funia de la leagăn, am luat cufărul din scorbură, am legat funia de copac, dar fără cauciuc. M-am urcat pe cufăr, mi-am legat
funia de gât. Sfoara, care salvase o viaţă acum trei ani, va lua un suflet acum. Nu puteam să trăiesc cu gândul acesta apăsândumi pe conștiinţă, aveam să fiu liberă, cu sufletul împăcat. Pentru o secundă nu mi-a fost frică, dar chiar înainte să împing
cufărul, Alex m-a cuprins cu braţele, mi-a dezlegat funia și mi-a șoptit la ureche:
— Niciodată nu ai greșit, n-o face acum!
Avea dreptate. Am realizat acest lucru după mai mult timp. Ne-am înmormântat părinţii și am mers mai departe. Eram doi
orfani, așa că am absolvit facultatea cu ajutorul unei mătuși de-ale mele și apoi ne-am căsătorit. Dar nu a fost o nuntă
obișnuită, la ea au participat doar trei oameni: eu, Alex și preotul, spunându-ne jurământul în locul nostru special. Tot așa am
botezat-o și pe Ella, fetiţa noastră, pe care am născut-o după ce Alex a devenit actor, iar eu mi-am îndeplinit visul de a fi
scriitoare.
Ella are multe dintre trăsăturile lui Alex, dar este la fel ca mine la temperament. Nu știu dacă e bine sau nu, dar mie îmi
place. E dulce, deșteaptă, impulsivă, dar și foarte creativă.
Poate vă întrebaţi ce fel de cărţi se aflau în cufăr, nici una. Până acum nicio carte nu m-a făcut să o pun în cufărul din
scorbură. Am zis ,,până acum”, prima carte pe care o voi pune în cufăr va fi acesta: ,,Povestea mea și a lui Alex”. Și așa,
povestea noastră nu va rămâne nespusă, ci va fi împărtășită de copiii, nepoţii și strănepoţii noștri. Poate și ei își vor pune
cărţile cu povestea lor în cufăr ca să nu se piardă nici o fărâmă din istoria acestei familii.
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IULIA CONSTANTIN, 12 ani
Se spune că în partea de est a oraşului Siret de astăzi se afla un deal înalt numit Ruina, deoarece acum mulţi ani,în locul acela, a fost zidită o
cetate ce în prezent nu i se mai pot observa nici rămăşiţele.
.
Legenda zice că în cetatea aceea a locuit fiul lui SasVoda. Acesta conducea poporul român cu înţelepciune, şi
fiindcă era un iubitor de pace, între el şi alte popoare nu
se iscau mai niciodată războaie. Dar fiind totuşi un domnitor, era
duşmănit de unele persoane.
Domnitorul, la rândul său avea trei fraţi care încercau să-i pună
capăt zilelor pentru a se împărăţi cu avuţiile lui, şi pentru a domni
peste Moldova. Au încercat ei să-l prindă şi să-l ucidă atunci când îşi
făcea plimbările de dimineaţă, dar nu au reuşit deoarece atunci
când domnitorul a luat la cunoştinţă de planul fraţilor săi pleca
însoţit de prieteni si de oameni loiali lui.
Văzând că nu merge prin putere, au încercat prin viclenie. Atunci
când domnitorul a plecat la vânătoare, unul dintre fraţi a pătruns în
cetate şi i-a întins o capcană.
Mai departe, legenda spune că planul lor nu a funcţionat, pentru că locul în care domnitorul a fost la vânătoare, i-a plăcut
atât de tare, încât nu s-a mai întors la vechea sa cetate. Şi-a făcut el
o cetate, în inima pădurii, departe de fraţii săi, dar şi de alte necazuri, în locul în care astăzi se afla vatra oraşului Siret.
Şi se mai spune în legendă că. odată cu cetatea sa, în semn de recunoştinţa a ridicat şi o biserică din piatră,mare şi
frumoasă pe locul unei biserici putrezite.
Biserica, chiar dacă este destul de veche, ea se mai poate observa şi astăzi în centrul oraşului Siret. Însă, ce a mai facut
domnitorul după aceasta sau cum a murit, nu mai ştie nimeni.
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RAMI MIHAI CRISTESCU, 13 ani
În primul rând, n-aş fi reuşit fără ajutorul Sfântului Google, de la care am aflat de legenda bisericii. Sau al nanei Viorica Costa, de 82 de ani,
din Lelese, care ne-a povestit multe din tinerețea ei. Sau al lui tanti Viorica Avram, de 81 de ani, din Chergheş, care mi-a dezvăluit istoria Cailor
lui Sântoader. Sau al Școlii Solomonarilor din Cluj, unde am devenit ucenic solomonar.
Despre text ce pot să spun? Colegii mei mai mici, părinții lor, doamnele bibliotecare, toți au fost cuceriți. Eu nu sunt mulţumit de mine, ca
întotdeauna. Totuşi, sper să vă placă ajutoarele lui Stoica, un tocilar îngâmfat, un pricolici veneţian şi un mic uriaş tont. Să nu vă aşteptaţi ca
textul să fie ca Sfânta Miercuri pentru Stoica, să vă stingă lumina. Dar mai ştiu că doar încurcate sunt căile Domnului.

O veche legendă spune că la Densuş trăia o fată, pe nume Zamfira, care era îndrăgostită de un fecior sărac din alt sat.
Când flăcăul a murit, fără să se știe cum, fata a suferit mult. La un an după moartea băiatului, tatăl fetei a spus în tot
Densuşul că o va mărita cu cine va vrea ea. Auzind asta, Zamfira s-a urcat în turla bisericii, a ţipat că inima ei este luată, s-a
aruncat în gol și a căzut pe pietre, murind.
Cât despre sat, este o mică aşezare din apropierea Haţegului, dar şi a Sarmisegetuzei. Biserica, înălţată în secolul
treisprezece pe ruinele unei construcţii antice, cu pietre romane luate din Ulpia Traiana Sarmisegetuza, este pe un plan
pătrat, străpuns de un turn măreţ, cu acoperiș de piatră. Ce pot să zic, o minune!
Totuși nimeni nu s-a întrebat ce s-a întâmplat mai departe cu tatăl Zamfirei, Stoica, şi dacă a mai făcut ceva. Dar asta vă
voi povesti eu azi, aici.
Stoica se jelea în fiecare zi după Zamfira. Spunea că dac-ar afla cine l-a omorât pe băiat, s-ar răzbuna crunt pe el, căci i-a
omorât sufletul şi, în final, şi trupul Zamfirei.
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Într-o seară de miercuri, după ce, credincios, a rostit ,,Tatăl nostru” şi s-a rugat să-l ducă la Zamfira, că nu mai are menire
pe pământ, Stoica s-a dus la culcare. Iar în somn, când visele îl mai făceau să uite de necazul care s-a abătut asupra sa, i s-a
arătat Sfânta Miercuri.
— Stoică, mi s-a făcut milă de cât de dor ţi-e de fiica ta, aşa că m-am hotărât să-ţi spun cine l-a omorât pe fecior, spuse
Sfânta cu un glas de povestitor la şezătoare, care încearcă să-i înfricoşeze până şi pe cei mai voinici feciori. (Ştiu, Sfânta este
cam directă! Dar adevărul era că Sfintei nu îi era defel milă de Stoica. Problema ei era că voia să se răzbune pe Sântoader.
Poate că vă-ntrebaţi de ce? Ei bine, Sfânta Miercuri a avut trei fete. Nu erau ele urâte la chip, dar una era mică şi bondoacă,
alta cât bradul de înaltă și ultima ca băţul de slabă. Iar Sfânta nu le putea găsi mire niciuneia, de parcă erau blestemate. Dar,
în săptămâna Cailor, Sântoader a venit şi a spus că trei feciori de-ai lui le vor lua de nevastă pe fetele Sfintei dacă vor ţese
până la sfârșitul săptămânii, trei ii de borangic: una, mică şi bondoacă, alta, foarte înaltă şi una, slabă-blestemată. Sfânta a
fost de acord şi fetele s-au apucat de ţesut. Însă ceilalţi cai ai lui Sântoader, văzându-le, le-au omorât pentru că nu au
respectat legea străveche – să nu ţeși în săptămâna lor. Ş-atunci Sfânta, care nu se putea răzbuna direct pe Sântoader, a
jurat să găsească pe cineva să-l omoare, iar Stoica părea omul potrivit.
Auzind-o pe Sfântă, bărbatul era și înfricoşat, şi bucuros. Voia să o întrebe atâtea, despre tot şi toate, însă și să o lase să
continuie să-i spună cum să o răzbune pe Zamfira lui. Simţea că imediat îi vor năvăli cuvintele pe gură, chiar dacă nu putea rosti
nimic. Vedea prin Sfânta Miercuri toată istoria trecutului şi a viitorului, sute de suflete închise, bătând înspre uşa viitorului pe
care ea o deschide când cineva mai merită să trăiască.
— Feciorul a fost omorât odată cu mama sa, de Caii lui Sântoader, spuse Sfânta. Știi că erau o familie foarte săracă și
trăiau din ce ţesea mama şi ce putea lucra tatăl la câmp. Nimeni
nu lucra în Lăsatul Secului, dar mama lui trebuia să ţese, ca să termine covorul pentru boierul din sat. Însă, spre nenorocul
ei, cei şapte Cai ai lui Sântoader au văzut-o pe fereastră şi au încercat s-o omoare. Feciorul, încercând să-şi apere mama, a
fost omorât, iar maică-sa..., maică-sa a fost luată şi dată zmeului de companie al Satanului, căci îi plăcea cum ţese femeia.
După ce a terminat de vorbit, Sfintei i s-a scurs o lacrimă pe obraz, în care se reflecta chipul feciorului.
— Tu poţi să-i răzbuni pe amândoi, oftă Sfânta. Ia cornul ăsta şi suflă în el, iar ajutoarele vor veni şi te vor duce la
Luceafăr. El îţi va spune unde-l vei găsi pe Sântoader şi îţi va da sabia cu care vei putea să-l ucizi. Și așa Caii săi vor
dispărea şi... şi nu vor mai omorî femei care ţes ca să trăiască!
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Stoica se trezi cam înfricoșat înainte să termine Sfânta de vorbit. Lângă el găsi un corn de fildeş! Deci NU a fost un vis!
Ah, trebuie să sufle. Abia îl puse la gură că un sunet asurzitor zgudui valea. Nici nu se stinse bine sunetul că lângă el apărură
trei creaturi, care mai de care mai ciudate. Primul era un solomonar mic, chelios şi cu nişte rame de ochelari (fără lentile, căci
acelea nu apăruseră încă) rotunde şi albe. Lângă el, un pricolici mic şi cocoşat, cu o căciulă de gondolier, verde
cu mov, se holba la cel de-al treilea ajutor, un pui de uriaş, îmbrăcat într-o ie şifonată şi murdară, cărând în spate o barcă
de lemn cu bordajul de oţel non-lavic (ce nu ne topeşte în lavă), adus direct din fabricile iadului ,,Lucifer-şi-Luceafărul.S.I.L.”
Solomonarul spuse, cu o voce sâsâită, dar savantă:
— Ar trebui să mergem la Luceafăr cu barca.
— Vrei să zici pe râu? N-am ajunge nici când se va întâlni Miazănoapte cu soarele! replică ofensat pricoliciul, de parcă ar fi
fost foarte rău jignit.
— Ăăă… dar cine este Ciulafer ăsta? întrebă confuz, dar totodată curios uriaşul.
— Taci, tolomacule, că aici vorbim oamenii mari, spuseră la indigo solomonarul şi pricoliciul. După cum spuneam..., încercă să
continue solomonarul.
— Ăăă… cine sunteţi voi? îl întrerupse Stoica.
— Ei bine, eu sunt solomonarul Elifhaukerfon, dar poţi să-mi spui Eli, el este ultimul pricolici gondolier Giocco, iar lui ăsta
micu’ poţi să-i spui Fred, răspunse îngâmfatul solomonar.
— Da’ mă cheamă Sam! protestă uriaşul.
— Taci, mă, Fred, că vorbim lucruri serioase, îl dojeni Giocco.
Uriaşul se aşeză pe patul lui Stoica, supărat, rupându-l instant, însă fără să observe. Când văzu că toată lumea îl ascultă,
solomonarul începu:
— Ei bine, vom merge pe râul de lavă.
Luă un baston şi, din priviri, calculă un loc în care să lovească şi poc! s-a crăpat pământul. Sub ei, la vreo doi metri, era un
râu de lavă. Uriaşul aruncă barca şi pricoliciul, solomonarul şi Stoica săriră în ea. Uriaşul îi întinse pricoliciului o vâslă
neinflamabilă şi cu rezistenţă la orice lavă şi porniră.
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După zeci de minute de plutit pe râu, cei trei ajunseră în faţa unui castel gigantic. Solomonarul şi Stoica au coborât, dar își
dădură seama de ceva: un gondolier nu avea voie să-şi părăsească barca! Aşa că pricoliciul a plecat înainte. Şi ar fi plâns dacă
ar fi putut, însă lacrimile nu puteau fi folos în iad: colo şi apa arde!
Stoica şi solomonarul bătură la uşa care se deschise singură. Înăuntru, o fiinţă din specia ielelor, o,,iele” îi primi:
— Bună ziua! Dumneavoastră sunteţi nea Stoica, aşa-i, trimis de Sfânta Miercuri?
În timp ce vorbea, ea îşi trăgea poalele scurte, dar tradiţionale, sub genunchi, căci în codul satului o astfel de lungime este
,,ruşinoasă”.
— Da, el este, spuse solomonarul, evitând contactul vizual cu ea.
— Măritul Luceafăr mi-a spus să vă înmânez sabia aceasta şi să vă spun să o luaţi pe coridorul acela. Din păcate, el nu vă
poate primi. Este ocupat.
Mă rog, toată lumea ştia că, de fapt, Luceafărul nu este ocupat, ci doar nu poate primi fiinţe umane: de aproape, Luceafărul
te topeşte şi te face mică dâră de apă.
— A, da, şi eu sunt Rosa, secretara Măritului Luceafăr, adăugă ea, când cei doi se îndreptau spre coridorul arătat.
Dar ei nu-i dădură mare importanţă. Doar solomonarul întoarse puţin capul, Stoica fiind obişnuit să ignore femeile, de când
se însurase. Și numai de iele nu avea acum nevoie!
Și merseră, și merseră până deteră de o săgeată pe care scria ,,Spre biroul lui Sântoader”. Pe măsură ce înaintau, torţe se
aprindeau, dar nu erau flăcări calde, știţi voi, focul rece de la chimie. În capătul coridorului - două uşi.
— O uşă este o capcană, zise solomonarul. Voi încerca să deschid una şi, dacă mă trage ceva înăuntru, deschizi o repede pe
cealaltă şi intri. Ia tu sabia. Ai înţeles?
Stoica scoase un ,,îhî” în semn de înţeles. Apoi solomonarul trase de o uşă și într-o clipă se ivi un cap de cal care îl trase
înăuntru. Atunci Stoica deschise cealaltă uşă şi intră, iar cele două uşi s-au închis în acelaşi timp, trântindu-se.
Bărbatul înţelese că solomonarul se sacrificase pentru el, dar mai ales pentru Zamfira. Un personaj ce i se păruse antipatic
şi îngâmfat părea acum ca cel mai bun prieten…
— Ce cauţi aici?! fu strigătul ce îl trezi la realitate pe Stoica. Sântoader se ridică de pe scaun, luă un cuţit de pe masă,
apăsă pe un buton roşu şi veni înspre el. Caii trebuie să apară imediat. Nu primesc azi audienţe! Auzit-ai?
Stoica lovi cu sabia, care păru că se mișcă singură, zgâriindu-l pe Sântoader, din care tâșni un lichid albastru, cald: era
sângele iadului, ce trimite doar ură, nu milă sau iubire. Imediat intrară cei şapte Cai ai lui Sântoader, trosnind uşa după ei. Dar
când călcară în lichidul albastru, se transformară, devenind un praf albăstrui, înecăcios.
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Deodată Stoica simţi un fum și simţi că rămâne fără aer. Înecându-se şi ameţit, dă peste o uşă, o deschide şi se trânteşte
de perete. Atunci din fum se ivi Sfânta Miercuri, care îl atinse pe frunte şi Stoica adormi, nu un somn greu, de veci, ci unul
odihnitor.
Când s-a trezit, era pe un câmp întins, de puteai vedea şi câinii din Giurgiu în depărtare. Însă el recunoştea locul, chiar dacă
părea că nu mai fusese vreodată pe-acolo, ca şi cum ar fi făcut parte din el. Întorcându-se, a văzut în depărtare biserica şi pe
Zamfira făcându-i cu mâna din turn. A fugit într-acolo, însă, cu cât se apropia, cu atât Zamfira se ștergea. Şi, într-un final, a
devenit fum și s-a înălţat. Sfânta Miercuri îl lăsase să o mai vadă o dată.
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IOANA CRIȘAN, 15 ani
Cel mai greu este să te definești ca descoperitor al unei lumi în care poți să exiști în mai multe feluri, trăind vieți multiple. Dar la fel de greu
este să fii singurul care să creeze o astfel de lume. Mă pot numi un cititor febril, mereu dornic să cunoască, să înțeleagă, să citească dincolo de
rânduri, să vadă unde nu pare să fie nimic, mereu în căutare de ,,prăzi” noi, chiar dacă nu le-a terminat pe cele vechi, mereu legând un fir sensibil
între inima sa și inima cărții citite. Ca autor, pot spune că simt o anumită satisfacție să știu că dau viață la ceva ce este doar al meu, la ceva ce are
o parte din mine.

Era odată un cioban pe nume Alexandru, care
trăia singur, cu o turmă frumușică de oi și un
singur câine paznic la ele. Ce îi plăcea lui cel mai
mult era să călătorească, așa că era mereu
încântat când venea primăvara și trebuia să plece
cu oile sale spre piscurile înalte ale munţilor, unde
să găsească un loc de pășunat. Însă această
primăvară se întâmpla să fie ca nicicare alta
pentru el...
De când se știe, Alexandru simte o mare
mâhnire în sufletul său, ceva îl roade pe dinăuntru
și nu știe ce este. Copilăria sa a fost ca în povești.
Iubire primește de la turma sa și de la câinele său
credincios. Tinereţea nu și-a pierdut-o nicidecum.
Viaţa sa este frumoasă și fără neajunsuri. Totuși,
simte un gol în el, un gol ce reverberează a
singurătate și se întreabă mereu dacă are cumva
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nevoie de o fiinţă umană sau de cineva cu care să vorbească din când în când, ca să treacă peste această stare obositoare.
Pornește ciobanul nostru spre locurile înalte de pășunat, sprijinindu-se în ciomagul său. Până la destinaţia sa, face trei zile.
În prima zi, soarele este sus pe cer, încingând stâncile și făcându-l pe Alexandru să respire greoi, chiar dacă după atâţia ani de
de parcurs acest drum, se poate spune că a dobândit condiţie fizică.
A doua zi, niște nori încep să se adune la orizont, albi pe margini și gri în centru, dar doar trec indiferenţi pe bolta
cerească, așa că Alexandru înaintează cu turma cu mai mult spor, vrând să ajungă la destinaţie înainte să înceapă vreo furtună.
Doar că atunci când soarta nu ţine cu tine... rareori te poţi împotrivi. A treia zi, cu puţin timp înainte ca Alexandru să
poposească la locul de pășunat, o furtună cumplită se pornește, cu nori negri ca tăciunele, de zici că întunericul însuși trăiește
în ei. Tunetele se aud năprasnic, de parcă construcţii monumentale s-ar dărâma deasupra plafonului de nori. Trăsnetele se
dezlănţuie sub formă de săgeţi electrice, lovind coasta din când în când, încât Alexandru este nevoit să caute adăpost.
Ciobanul găsește o trecătoare în care își înghesuie turma, iar el rămâne pe margine, privind înălţimile înnegurate.
Sentimentul de singurătate crește în el nestăvilit. În tot acest frig, ce mult ar dori să îi fie alături o inimă caldă! Se așează,
sprijinindu-se de peretele stâncos, și închide ochii. Curând, simte lângă el pe cineva și fără să se miște, știe că este una dintre
oile lui.
— Hai să îţi spun o poveste! Că prea mâhnit ești, stăpâne... Poveștile vindecă!
Alexandru deschide ochii imediat și aproape sare în picioare de uimire și spaimă.
— Tu... tu vorbești?
Poate da, poate nu... poate sunt reală, poate sunt în imaginaţia ta.
— Și ce poveste vrei să îmi spui?
— A fost acum ceva timp un cioban ca și tine. Nu îmi mai amintesc numele lui. Ciobanul acesta era extrem de fericit, era
umplut de lumină, dar avea o idee la care nu renunţa. Voia să cunoască ce e nefericirea, pentru că știa că un om adevărat nu
poate simţi decât una dintre aceste stări. Și ce a făcut el atunci? A început să întrebe dacă este cineva mâhnit și dacă poate
să îl înveţe cum să fie și el așa. Șapte răspunsuri a primit. Prima dată i-a răspuns muntele: ,,Eu sufăr că sunt dezgolit de copaci
și iarbă.". Apoi i-a răspuns dealul: ,,Durere ca a mea, să fii la nivelul orizontului, dar să nu îl atingi niciodată, tu nu cunoști.".
Câmpia a fost a treia care i-a răspuns: ,,Pe mine toate vânturile mă bat și, în afară de azi, niciodată nu m-am plâns.". A patra a
fost o pasăre: ,,Veșnic să zbori, dar niciunde să nu ajungi, e atât de trist.". O broască dintr-un iaz i-a dezvăluit a cincea
mâhnire: ,,Iazul are multe broaște, eu pot fi înlocuită.". Un mic pește i-a mărturisit: ,, Să fii mereu privit la suprafaţa apei, dar
niciodată văzut sub ea, te sfârșește.". Ultimul vestitor al mâhnirii a fost o mioară. Am fost chiar eu. Și i-am spus: ,,Să iubești
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și să nu fii iubit înapoi, aceasta doare cel mai tare." Atunci ciobanul a înţeles. El nu știa că este o jumătate întreagă și că sinele
său mai înalt îl așteaptă altundeva.
Alexandru simte cum ceva îl pătrunde, cum trece prin el, aproape făcându-l să-și piardă echilibrul. Mioara nu mai este în
faţa sa. Oare a existat cu adevărat? Totuși, acum nu mai este nefericit. Oare a fost și el o jumătate? Oare acum este întreg
din nou? Furtuna s-a oprit. Turma de oi și câinele îl așteaptă. În el bate un ceas. Nu știe dacă îi numără secundele sau dacă
acestea deja sunt undeva departe.
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IULIA LAPUSAN, 12 ani
Am încercat să găsesc o legătură între mitologia română și ce greacă care mă fascinează enorm. Mi se pare că povestea
fiului Corcoaiei și bătălia dintre balaur și erou sunt interesante mai ales pentru că fac legătura dintre cele două mitologii.

Începuse să se însereze, iar norii părăseau cerul cu capul plecat. Deja se iveau primele stele, strălucind mai puternic ca
nicicând. Vorbele despre moartea lui Matei Corvin au ajuns până și la noi, în micuţul nostru sătuc.
Stăteam căţărat într-un copac din satul meu și încercam să fur niște mere, până când mai era lumină afară. Tocmai ce mă
pregăteam să cobor, când câteva șoapte îmi atraseră atenţia. Am tras cu ochiul printre frunze. O bătrână povestea cu un
tânăr musculos, cu părul haihui, înarmat cu un scut de metal și o sabie mai ascuţită decât însuși cuţitul cu care bunica tăia
găinile din curte. Am prins câte ceva din spusele lor:
— Eu v-am întrebat cum să ajung la cascadă, zise tânărul. Nu vă imaginaţi câţi monștri sunt acolo, făcând planuri pentru
asedierea acestui sat. Voi birui într-o luptă aprigă cu ei și voi pleca mai departe, căci nu am timp de pierdut. Haideţi, grăbiţi-vă
puţin!
Bătrâna îl privea cu înţelepciune. Își duse mâna la bărbie și se scărpină, după care își îndreptă spatele.
— Voi... suspină ea. Mereu vă grăbiţi... Dar, dacă nu vrei să auzi nimica despre copilul meu, nu te voi îndruma. Vezi-ţi de
treabă, domnule! Și ia aminte că sunt singura care știe drumul! Nici nu mă gândesc a-ţi vorovi, Heracle.
Atunci eroul începu a ofta și se gândi multă vreme, timp în care se plimba în susul și în josul uliţei. Își admira din când în
când sandalele din piele, și apoi privea în gol.
— Cad la învoială cu tine, bătrâno! striga el în gura mare, uitându-se la o tufă de trandafiri. Corcoaio, eu sunt Heracle, și nam mai întâlnit pe nimeni care să nu plece capul înaintea mea! Monștrii vor sosi curând și casa-ţi va lua foc. Va fi prăpăd, vei
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vedea cum îţi sfârșesc nepoţii în faţa ochilor! Dacă nu dorești să se întâmple așa ceva, ai face bine să vorovești cât mai repede
cu putinţă.
La aceste vorbe, bătrâna se încruntă. Fruntea i se încreţi, iar ochii i se bulbucară. Începu a-și încleșta mâna și a-și ţuguia
buzele uscate. Apoi încercă a înghiţi ceva și își aţinti privirea pe tânărul care-i vorbi atât de îndrăzneţ. Făcu doi pași în faţă și
rânji malefic, apoi își deschise palma și-și ridică mâna, de parcă saluta pe cineva. Năframa îi căzu și se repezi a o ridica și a o
scutura de praful care domnea pretutindeni. Se îmbrobodi încet și își îndreptă din nou spatele, după acest efort gigant. Își
umezi buzele și clipi ciudat de vreo trei ori, tuși și blestemă praful care-i murdări năframa.
— Nu ai dreptul de a-mi vorovi cu o asemenea răutate! Nu ești stăpânul meu, nu sunt eu slujitoarea ta! Poate ar fi bine să-ţi
povestesc despre fiul meu, că și el a fost om mare până la urmă! Și să te ajut pe tine, ca tu să mă ajuţi mai apoi? Mă mai
gândesc la asta. Dacă mai reacţionezi așa, nu voi da înapoi de la ce va urma să fac! Cere-ţi iertare!
Atunci, Heracle, văzând că nu are niciun rost să se mai revolte, și observând faptul că bătrâna nu se lăsa ușor convinsă,
îngenunche mormăind ceva nedeslușit, și-și ceru scuze pe un ton revoltător. Se așeză la poalele copacului în care stăteam eu
căţărat și întinse un ștergar pe iarbă, unde avea să stea bătrâna. Ea veni repede și se așeză văitându-se de durerea pe care o
avea la picioare și la șolduri.
Ţinea într-una din mâini un toiag de care se sprijinea, și privea spre cer. Eroul se ridică și rupse o creangă din copac, se
sprijină în ea și începu a mânca un măr. Văzu cum îl privea bătrâna, așa că și-l aruncă numaidecât într-o groapă săpată în
apropierea unui râu, și începu a privi spre cer. Cât îl ducea capul? Îndeajuns de mult încât să o copieze până și pe biata bătrână.
Povestea avea să înceapă.
— Fiul meu se lupta cu oricine avea gânduri rele. Era și el puternic și frumos, precum tatăl lui. Într-o zi am aflat o veste
tulburătoare, tatăl copilului meu murise. Făt-Frumos, care-i ajuta pe cei loviţi de soartă, veni și în casa mea și-mi luă copilul,
pentru a-l duce în castelul său. Avea să fie protejat de foamete și de chinuri, protecţie pe care eu nu i-o mai puteam oferi. Mia promis că va fi în siguranţă și că-mi va trimite vești despre el. Nu m-aș fi lăsat convinsă de nimeni altcineva, până la urmă era
Făt-Frumos! Un lucru pe care nu pot să-l suport de loc este să fiu minţită... Oricum, acest Făt-Frumos în care am avut atât de
multă încredere, l-a protejat câtva timp pe copilașul meu, dar nu destul. Fantoma tatălui său bântuia lumea de ceva zile, dar nu
aș fi crezut că l-ar putea bântui pe fiul meu, și să-l provoace la un duel, când stăpânul castelului era plecat.
Făcu o pauză, să-și tragă răsuflarea, timp în care am profitat să mai culeg un măr și să-l mănânc în liniște. Din câte puteam
și eu să-mi dau seama, povestea nu avea să fie destul de lungă.
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— O dată provocat, el a acceptat, și era prea târziu să mai dea înapoi. Fantoma, cu un șiretlic în mânecă, îl chemase pe cel
mai vestit dintre solomonari, cel care avea cerul la degetul său mic. A adunat norii de furtună, a chemat și balauri înfometaţi și
a făcut o groapă adâncă, apoi a cerut ploaia asupra ei, asupra gropii. S-a umplut repede. Era precum un lac. Apoi a chemat o
tornadă neînfricată și mi-a luat fiul, aruncându-l în lacul ăla nenorocit, unde se înecă.
— Dar nu știa să înoate?
— Ba da, avea atâta dibăcie! Dar fantoma l-a dus pe fundul lacului și l-a legat de o stâncă. L-a lăsat pradă peștilor, și când
mă gândesc că tatăl său a făcut asta! De atunci nu suport să fiu minţită, căci dacă însuși Făt-Frumos a făcut asta, atunci e clar
că întreaga omenire se duce de râpă!
Heracle tăcea. Într-adevăr era o poveste tristă, dar pe el chiar nu-l interesa cine era Făt-Frumos și ce i se întâmplase
fiului bătrânei. Nu o înţelegea pe bătrână și avea o părere diferită, dar ce conta? El dorea doar să ajungă cât mai repede la
cascada de lângă munte.
— Da, o poveste interesantă, mormăi el repede și apoi trecu la subiect. Acum aţi dori să mă îndrumaţi? Nu este timp de
pierdut! Trebuie să-mi arătaţi drumul! Grăbiţi-vă puţin.
Bătrâna atunci îl privi ciudat.
— Văd că n-ai înţeles nimic, fiu de zeu. Ce te interesează pe tine? Dar sunt corectă, și te voi îndruma. După ce treci de sat,
lângă mărul ală înalt es...
Chiar în acel moment, în faţa lor apăru un tânăr, însoţit de o mică explozie de lumină. Era mai musculos decât Heracle, avea
părul ceva mai aranjat și era înarmat cu un scut de argint și o sabie de bronz. Am fost foarte surprins să observ că avea
aceeași înfăţișarea cu a eroului care tocmai ascultase povestea. Bătrâna făcu ochii cât cepele.
— Ce cauţi aici Iphicles? se miră Heracle.
— Cum adică? Ce cauţi tu aici, Iphicles? Când n-o să te mai dai drept mine? Mă scuzaţi doamnă, dacă nu știaţi, suntem fraţi
gemeni, iar eu sunt eroul care încearcă acum să găsească drumul spre o cascadă de lângă un munte din apropierea acestui sat,
căci o armată de făpturi îngrozitoare se apropie de voi. În schimb, cel care stă alături de dumneavoastră este Iphicles, fratele
meu. Nu ști să te lupţi, Iphicles. Ești doar un foarte bun meșter. Nici nu știi să-i ironizezi pe alţii. Recunoaște că ești Iphicles!
— Nu sunt Iphicles! Sunt Heracle!
— Și cum poţi dovedi tu asta?
La această întrebare, cel care se dădu drept Heracle își înghiţise limba.
— Dar tu cum poţi dovedi? întrebă el răutăcios.
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— Cum? Ha!
Atunci el ridică mâinile spre cer și zise ceva în șoaptă. Un fulger se iţi dintre stele și începu a arde un copac dintr-un pâlc
mic. Flăcările erau nemiloase, și începură a se răspândi și către ceilalţi copaci. Dar tânărul bătu din palme, iar acestea
dispăruseră, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, asta ignorând faptul
că doi arbori cenușii erau doborâţi, iar iarba din jurul lor era neagră.
— Ai văzut acum? Doamnă, acum sunteţi sigură cine este
Heracle? o întrebă el pe bătrână întinzându-i mâna în semn de salut.
Sper să-mi spuneţi numele dumneavoastră. Îmi place să cunosc
lumea, mai ales de pe meleagurile astea...
Corcoaia se holba la ei. Era sigură de două lucruri: știa cine era
de fapt Heracle, și știa că cineva o minţise. Atunci se întâmpla din
nou ca-nainte. Își încreţi fruntea, și privea ciudat cu ochii ei
bulbucaţi. Își încleștase degetele și rânji malefic. Se îndoi de spate,
iar pielea îi fu acoperită de solzi verzi, inegali. Gâtul i se lungi foarte
mult, și corpul se îngrășase serios. Îi apărură niște aripi mari,
înspăimântătoare, care băteau cu atâta putere, încât vântul se dădea
din calea lor. Îi mai apărură încă două capete, fiecare de culoarea
verde, cu un bot lung, în vârful căruia se aflau nările din care ieșea
un fum plumburiu. Fiecare cap avea o limbă de șarpe roșie ca focul,
și ochi în care sclipea furia. Mâinile și picioarele aveau gheare mari
și puternice. Îi mai apăru și o coadă, mai închisă la culoare decât
restul corpului, cu spini groși la capăt. Se înălţă către cerul care
deveni brusc acoperit cu nori de furtună, mari și impunători. Fără
îndoială, bătrânica povestitoare deveni un balaur de văzduh.
— M-ai minţit, Iphicles! striga ea cu o voce groasă.
Și atunci plonjă cu o viteză nemaipomenită spre mincinos,
încercând a-l înșfăca cu ghearele sale. Din nefericire pentru ea,
adevăratul Heracle îi sări în cale și scoase sabia din teacă. Lucea în lumina lunii atât de puternic, încât preţ de câteva clipe
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balaurul se opri orbind. Și chiar așa se întâmplase, monstrul orbise pe loc, iar lama sabiei strălucea triumfătoare. Dar nu-l
deranja pe balaur faptul că nu putea vedea, căci avea oricum simţuri foarte dezvoltate. Îl auzi pe Heracle fugind pe pajiște, și
porni după el mâncând pământul. Îl lovi atât de tare cu una dintre enormele sale aripi, încât eroul căzu la pământ. Tânărul
simţea că nu mai avea putere. Ridică scutul, dar la ce folos să ai un scut când de lupţi cu un asemenea balaur?
Corcoaia mai avea un pas până la victorie, trebuia doar să-și înfigă colţii în Heracle. Se lăsă asupra lui și încercă a-l nimeri.
Dar rată surprinzător, iar eroul avuse destul timp să se ridice și să urce în spatele ei. Aruncă scutul cât colo, și cu un ultim
efort luă sabia și o înfipse în fiecare gât al balaurului. Corcoaia se prăbuși zgomotos într-o baltă de sânge precum smoala, și
închise ochii orbi încercând să se ridice, dar era prea târziu. Până și norii dispăruseră, iar luna și-a făcut apariţia ca de obicei,
ieșind din ascunzătoare.
Luptătorul zăcea pe jos, la poalele unui arbore, stors de putere.
Iphicles sosi apoi și-l luă pe rănitul Heracle în spinare. Poate că înţelese ceva. Poate că bătrâna asta încerca să-i spună
ceva. Să-l avertizeze că durerea aceea când pierzi pe cineva drag îţi va bântui sufletul. Poate nu ţinuse chiar atât de mult la
fratele său, dar acuma ţinea și îi era tare milă de el. Cum să-l lase zăcând acolo? Dă-i încolo de monștri și de oameni care
trebuie salvaţi. Uneori chiar nu este timp pentru asta.
— Lasă frate, că-ţi va trece, îi șopti el tânărului erou. Un sat în care a trăit o asemenea bătrână nu merită salvat...
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MATEI MĂMĂLIGĂ, 16 ani
Povestea este plasată în junglă unde Odi, un personaj naiv, optimist și foarte palavragiu, crede că se desfășoară un carnaval.
Finalul este abrupt, deoarece săracul Odi rămâne fără spațiu unde să scrie. Astfel rămâne loc de o continuare sau chiar de un sfârșit tragic.

Â
Ajutor! Ajutor! Ajutor! Glumesc... Adică nu... De fapt,
chiar nu știu cum să încep... hmmm...
Bună! Numele meu e Odi! Dacă citești acest mesaj... mai bine zis jurnal, asta cred că e...
L-am găsit după două ore de drum lung... Era într-un rucsac, pus în spatele unui schelet.
Cred că e un carnaval ceva, deoarece nu am mai văzut un așa mod de a întâmpina un oaspete
pe această planetă. Chestia interesantă e alta: jurnalul este plin de tot felul de schiţe cu
monștri de diferite mărimi și... culori aș fi vrut să spun, dar chestia este că tot jurnalul e
scris cu un pix, de culoare verde, mai exact. Un verde fosforescent. Cred că ideea era ca
jurnalul să poată fi citit în întuneric. Foarte inteligent. Sunt și nenumărate notiţe, dar nu
știu ce semnifică, deoarece sunt într-o limbă necunoscută. Revenind...
Deci, sunt Odi, am 183 de ani galactici, sunt un semi-om-lunar (mama era pământeancă,
iar tata un lunatic). Lucrez la Teleportatoare magice, de pe Pământ. Acum câteva ore, s-a
produs un jaf, nu știu exact dacă sunt câteva ore deoarce pe această planetă se poate ca
timpul să treacă diferit.
Niște trichilii, de pe planeta 496, au vrut o teleportare spre Tărâmul Zaharat, cel mai
delicat, căutat și mai scump Tărâm. Auzisem de acești trichilii cu două zile înaintea jafului.
De-abia evadaseră din închisoare federal-galactică. Cred că voiau să-și piardă urmele... Poate să jefuiască câteva bănci de
zahăr-safirat. Eu, în locul lor, mă teleportam în tărâmul spiridușilor, căci aici,trichilii fiind scunzi, și-ar pierde ușor urma. Era și
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reducere pentru acel tărâm... 25%... Și pentruTărâmul Celălalt era o reducere de 60% la carnavalul lor specific, de crucificare.
Dar, mde... Ce știu eu de evadări? Deci, după ce le-am setat coordonatele cu mare grijă, aceștia m-au băgat pe mine și pe
colega mea de ghișeu in capsulele de teleportare de rezervă. Săraca Loli... era așa speriată... mă întreb ea unde a nimerit. Sper
sa fie un loc mai bun ca al meu. Să nu fie nevoită să meargă la fel de mult ca mine. Măcar știu că planeta este populată... Sau
cel puţin așa sper.
Deci ne-au băgat în capsule... După... ghiciţi ce? Au apăsat haotic pe butoane, coordonatele fiind puse la întâmplare. Haotic!
Cine naiba face așa ceva? Totuși... îi înţeleg... la ce degete au... așa butucănoase, murdare... Sunt niște fiinţe cu un miros și
carcter mizerbail. Poate de asta nu se înghesuie nimeni să ajungă acolo. Cu toate că acolo se găsesc cele mai bune mereglazurate. Nici până acum nu se știe care este ingredientul ce le face așa de lipicioase.
Și așa am ajuns aici. O planetă sau un tărâm, cu un biotop foarte bogat. Copacii sunt înalţi și foarte stufoși. Nu pot vedea
cerul din cauza lor decât foarte puţin. Merg în aceeași direcţie de două-trei ore... Cred că am să ajung cât de curând la vreo
bază sau într-un oraș. Văd schelete asemănătoare cu primul, doar că acestea nu mai au jurnal, pix, cuţit și câteva provizii, ca și
primul. Asta m-a făcut să mă gândesc că poate e același schelet. Dar nu prea cred. Știau unde vor fi teleportaţi turiștii, deci
un singur pachet era de ajuns. Planeta este foarte liniștită, iar zgomotele carnavalului se aud foarte bine. Mă refer la răgete
de creaturi care par a fi flămânde.
Am să-mi continui drumul, deși semnele îmi tot spun : „Atenţie!“, „Pericol de moarte!“,„Nu înainta!“. Chiar foarte bine
organizat acest carnaval... Adică și-au dat silinţa de-a adevăratelea să iasă bine.
Se întunecă și nu am ajuns încă. Sunt obosit, mă dor picioarele îngrozitor, îmi este o foame de lup și mi-e frig. Cred că
scopul acestei călătorii este de a-l face pe turist să se familiarizeze cu planeta și s-o respecte. Probabil. Voi face un foc și mă
voi culca pentru câteva ore. După, îmi voi contiuna drumul, cu mai multă energie.
Treaba cu focul nu prea a mers. După ce m-am chinuit vreo 20 de minute, mi-am dat seama că pierd timpul degeaba vrând
să mă dau mare că am făcut focul frecând două pietre. Am scos bricheta, pe care o am de la tata, care, la rândul lui, o are de
la bunicul, și am aprins focul. Flacăra era una foarte frumoasă. Nu se compară cu cea de pe plasma de acasă, pe care o pun doar
ca să mă simt ca și cum aș fi chiar într-o excursie în natură, unde ai putea fi oricând atacat de vreo creatură. Genul de
excursii pe care le făceam cu tata. Acum, privind focul ce dansează în faţa mea, parcă ademenindu-mă să intru în ritm și să mă
las condus de el, nu mă pot gândi decât la poveștile spuse de tatăl meu în astfel de excursii. Mereu le spunea seara, în faţa
focului. Era hipnotizat de el, de parcă putea vedea în el întreaga poveste și chiar s-o trăiască. Mă făcea să vreau și eu să pot
face asta. Dar eram prea tânăr și nu înţelegeam pe deplin farmecul unei povești spuse în faţa focului.
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Tatălui meu îi plăcea mitologia grecească. De aceea majoritatea poveștilorspuse de el erau despre greci și lumea lor antică.
Îmi plăceau, deoarece fiecare poveste avea ceva aparte. Ceva ce te face să vrei să o asculţi până la capăt. Povestea mea
preferată era una despre sacrificiu și iubirea între doi oameni din lumi diferite. Era vorba despre un războinic viteaz, pe nume
Astro. Acest Astro lupta cu un curaj și o îndemânare remaarcabilă. Tovarășii lui de arme îl ascultau ca pe un tată din cauza
cugetului și înţelepciunii lui, deși era unii mai bătrâni decât el. Astfel devine mâna dreaptă a regelui. Toate au mers bine, până
când marele războinic și-a dat seama că este îndrăgostit de fata regelui, Candra. O fiinţă de o frumuseţe rară! Însă fata
asculta foarte mult de tatăl său. Iar acesta nu-i îngăduia să răspundă la avansurile făcute de niciun bărbat. Evident, în afară
de cei aleși de el. Aceasta însă nu i-a împiedicat pe cei doi să se îndrăgostească. Se sorbeau din priviri de fiecare dată când se
vedeau, iar după un timp au început să aibă întâlniri nocturne. Înainte de a pleca la o mare bătălie, Astro s-a hotărât să ceară
regelui mâna Candrei. Regele era nu i-a căzut bine, deoarece Astro, cu toate că adusese mare cinste și bucurie poporului
grecesc, era dintr-o clasă inferioară. Dar regele nu și-a arătat furia și i-a propus lui Astro un târg. Târgul prevedea ca Astro
să conducă armata și să câștige bătălia. Dacă o va face, mâna Candrei va fi a lui. Astro acceptă și pleacă la război. Regele însă
îi ordonase lui Adelphos, care era mâna dreaptă a lui Astro și prieten din copilărie, să îl omoare și să-i ia locul de commandant
supreme al armatei.
Adelphos acceptă. Din dorinţa de a demonstra că este un comandant mai bun decât Astro, Adelphos îl înjunghie pe la spate
ca un mișel pe bunul său prieten. Candra, lovită de vestea morţii lui Astro, se sinucide. Astro ajunge în câmpiile Elizee, un
adevărat rai pentru războinicii curajoși și virtuoși ca el. Auzind însă că iubita sa, Candra, este în Tartar, Astro păresește
Câmpiile Elizee și pleacă în căutarea ei. Povestea spune că a găsit-o pe Candra și de atunci nu au mai fost despărţiţi.
Cam asta a fost povestea... Sau cel puţin ce-mi mai amintesc din ea. Acum, că mă gândesc a fost cam fraier Astro că a
plecat din Câmpiile Elizee. Dar ce știu eu?
Ups... se pare că nu mai am spaţiu în acest mic jurnal. Dacă găsiţi acest jurnal, sunt bine, cred. Odi
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IOANA NICULAE, 16 ani
Mereu am fost o fată curioasă și cu multă imaginație, prin urmare am pus tot ce am putut mai bun în această poveste, dar cu o mică limită.
Nu am vrut să lungesc povestea prea mult căci altfel ar fi iesit un roman. Aș fi făcut-o, dar nu mi-a permis timpul. Am stabilit locul acțiunii,
Castelul Bran, și am cautat informații despre acesta pe internet, în special hărți, astfel încât să am o imagine de ansamblu mai bună asupra
acțiunii. (În cazul în care doriti sursa exactă vă las linkul: http://www.i-tour.ro/castelul-bran-episodul-3/) Am ales timpul din zilele noastre
pentru, consider eu, a fi mai interesant. De asemenea, am ales narațiunea subiectivă deoarece îmi este mult mai ușor să scriu atunci când mă
transpun ca personaj în acțiune. Iar în legătură cu impresiile celorlalți, toți mi-au spus că le-a plăcut foarte mult și chiar m-au rugat să o continui.
Dar așa sunt toți cititorii în general, mereu vor o continuare. În orice caz, sper să vă placă și dvs, indiferent dacă voi câștiga concursul sau nu.

„Încă din vremuri străvechi vrăjitorii au existat, dar au fost cunoscuţi sub diferite
denumiri: magi, șamani, vraci, descântătoare. Fiecare se ocupă cu prepararea anumitor
leacuri și poţiuni cu ajutorul spiritelor naturii, a îngerilor, a demonilor, a tot ceea ce
muritorii nu pot vedea sau înţelege. Regele Solomon s-a folosit atât de religie și
spiritualitate, cât și de astronomie. El a crezut în puterea planetelor și a măreţului
Dumnezeu care le-a creat...” Uh, nu mai înţeleg ce scrie, se plânse Andrei.
— Parcă știai latină, îi spun plictisită.
— Nu, adică, nu pot să văd, și ochii lui străluceau ca două smaralde, când de entuziasm,
când de mânie.
— Gata, liniștește-te, o să îl gasim noi, continuai, observându-i neliniștea.
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—Mergem de ore întregi prin pădurea asta. Ești sigur că suntem pe drumul bun? întreabă Gabriel cu vocea aspră și
hotărâtă, ca întotdeauna.
—Da, răspunde Andrei la fel de hotărât. Am găsit și niște hărţi în cartea asta. Unele ne spun cum să ajungem la castel, iar
altele ne arată planul castelului. Doar urmăm cursul râului. E ușor, vom fi bine!
— Ești tu așa de sigur? șoptește Gabriel.
Nu eram sigură dacă a spus-o doar pentru el, în semn de îndoială sau dacă vorbea cu mine. Îmi strânse mâna și mai tare,
parcă vrând să îmi atragă atenţia. Hai, să stăm puţin jos să ne odihnim, îmi spuse și mă trase către o buturugă.
— Andrei, vezi că noi o să stăm jos puţin. Ai grijă să nu te pierzi de noi, strig la el ca să fiu sigură că mă aude, el continuând
drumul.
— Bine, dar nu staţi prea mult. O să se înnopteze de-a binelea, îmi răspunse.
— De ce oare am acceptat să vin? oftă Gabriel.
Toţi trei eram în vacanţă la munte. Andrei găsise o carte veche la un anticariat din oraș ieri și nu a mai lăsat-o din mână de
atunci. Este foarte pasionat de tot ceea ce ţine de supranatural. Atât eu, cât și prietenul meu, suntem atrași într-o oarecare
măsură de lucrurile astea, cu toate că el nu ar recunoaște-o.
— Eh, așa, să ai grijă de mine, răspund, glumind.
Mă aprobă cu un surâs. Ochii lui căprui străluceau și mai tare atunci când râdea, lucru ce nu îl făcea prea des. Acum, la
apus, razele muribunde ale soarelui îi făceau ochii să prindă o nuanţă roșiatică, lucru ce probabil se întâmpla la fel cu părul meu
șaten. Încercam să îmi ţin un ochi pe Andrei ca să nu îl pierdem. Îl văd cum se apropie spre noi și ne strigă:
— Uraaaa! L-am găsit! Nu mai avem mult. Haideţi!
Ne-am ridicat și l-am urmat, mărind pasul ca să îl ajungem din urmă. Într-adevăr, se vedea un castel medieval în depărtare.
Își înălţa mândru, printre copaci, turnurile cu acoperiș roșu. Andrei era foarte entuziasmat, motiv pentru care mergea din ce
în ce mai repede. Odată ajunși am decis să nu folosim intrarea principală, căci asta ar fi fost prea riscant. Am încercat să
găsim o intrare prin spate, lucru ce nu a fost deloc ușor. Ne-am învârtit prin spatele castelului aproape un ceas fără nici un
rezultat. Am hotărât că mai bine intrăm pe o fereastră deschisă. A trebuit să mă urc pe umerii ambilor băieţi ca să pot ajunge,
atât era de sus.
Era o încăpere rotundă, cu mai multe jilţuri așezate împrejurul ei, iar pe pereţi pictate simboluri, însă cel mai mult mă
îngrijorau torţele aprinse. Cineva chiar locuiește aici și eu care credeam că acest castel era părăsit. Oare, dacă află că suntem
și noi aici, ce se va întâmpla cu noi?
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Mă întorc spre fereastră.
— Andrei, dă-mi hărţile, te rog. Vreau să știu sigur unde mă aflu și pe unde aţi putea intra voi.
— Dar pe fereastră ce are?
— Păi, puteţi?
Stătu puţin pe gânduri, analizând situaţia. Spuse pe un ton scăzut mai mult pentru sine:
— Mda, ai dreptate.
Îl puteam auzi pe Gabriel cum râde. Am studiat hărţile cu atenţie. Erau patru etaje exceptând parterul, unde eram acum.
Conform legendei, eram într-o capelă. Ieșirea dădea într-o curte interioară. Din fericire, se afla o intrare în apropiere. Ușa
capelei era întredeschisă. Ies ca să investighez. Curtea era foarte mare. Oricine ne-ar fi putut observa. Deocamdată nu era
nimeni nici în curte, nici la vreo fereastră.
— Băieţi, faceţi dreapta. E o intrare acolo și chiar în faţa ei este o scară. Drumul e liber.
După ce am urcat scările, am ajuns în mijlocul unui hol cu mai multe uși. Am decis să nu ne despărţim și să mergem spre
dreapta, căci partea din stânga era mai lungă. Am trecut pe lângă o cameră rotundă. Eram chiar deasupra capelei. Lângă
intrarea în respectiva cameră am dat de o altă cotitură. La capătul celălalt se auzi o ușă, apoi voci de femeii. Ne-am apropiat cu
multă atenţie.
— Cum să o pierzi? Spune-mi tu, cum?? E cât o cărămidă și de mare și de grea, spuse una din ele, furioasă.
— Păi... poate am pierdut-o prin pădure când m-am întors... răspunse cealaltă, timid.
— O singură sarcină ai avut. Să ai grijă de cartea aceea până se întoarce maestrul cu ceilalţi pentru ritualul de mâine. Tu ai
pierdut-o, tu o cauţi prin toată pădurea... prin tot orașul... Nu mă interesează cum, dar găsește-o!
— Degeaba. Nu o voi putea găsi așa de repede. Nici măcar o vrajă nu pot folosi...
— Da, știu. Pentru că e imună și pentru că oricum toate vrăjile și runele sunt în ea. Nimeni nu le poate ști pe toate. Nici
măcar eu și de peste 30 de ani le și visez. Caut-o! Dacă e prin pădure atunci vorbește cu Sfânta Vineri. Poate a văzut-o.
— Să vorbesc cu baba aia ţâfnoasă?? Abia am reușit să o conving să ne lase să facem runele lui Venus de ziua ei.
— Trebuie să o avem. Neapărat!!! Și abia izbutisem să descifrez mesajul codificat care ne spunea locul perfect chiar în
pădurea de lângă noi. De ce crezi că l-am chemat pe maestru?
Urmă un moment de tăcere.
— Of, voi ucenicii aveţi atâtea de învăţat. Dar și voi trebuie să aveţi voinţă, că altfel degeaba vă predăm. Era totul în
cartea aia, inclusiv notiţele și descoperirile mele.

168

Cartea ucenicilor solomonari

Andrei nu se putu abţine și scoase un mic strigăt de uimire. Speriată, i-am acoperit repede gura, ca să nu fim descoperiţi.
— Ce s-a auzit? întrebă cea care după glas părea că e șefa.
— Probabil doar vântul...
— Vântul? Ciudat, e o noapte destul de liniștită. În fine, nu avem timp de pierdut, investigăm mai târziu. Tot vreau e ca tu
să vorbești cu Sfintele și să le chemi. Trebuie să fie și ele prezente la ritual. Apoi le-am auzit coborând scările, semn că
rămăsesem singuri.
— Andrei, spun eu, cred că mai bine le dăm cartea înapoi, pare importantă pentru ele.
— Încă nu, abia am ajuns și mai avem atâtea de văzut și de descoperit.
Doar o singură cameră..., vă rog, după aceea plecăm. Dacă nu mă înșel camera din care tocmai au ieșit preotesele este
camera de poţiuni. Poate găsim ceva acolo care să ne ajute.
Nici nu apucă de terminat propoziţia că o și zbughi spre acea cameră. Mă întorc către Gabriel și îl văd cum mă privește cu
ochii mari și rugători ca un copil speriat. Îi înţeleg dorinţa, dar tot ce am putut să fac a fost să îi răspund cu o privire plină de
compasiune și să îl urmăm pe Andrei. De îndată ce am intrat în respectiva cameră am tras zăvorul ca să ne asigurăm că nu
suntem găsiţi. În cameră nu se aflau decât un raft de poţiuni, unul de cărţi și o masă. Andrei aseză cartea pe masă și o
deschise. O știa deja foarte bine, o citise din scoarţă în scoarţă.
— Bineee, începuse el, căutati poţiunea pentru invizibilitate. E simplu. E singura transparentă. Beţi-o cu încredere. Nu se va
întâmpla nimic rău. După 12 ore efectul va înceta. Doar păstraţi-mi și mie. Vreau să văd unde se află locul ăla.
Am găsit-o într-adevăr repede, iar efectul ei fu aproape instantaneu. L-am luat pe Gabriel de mână ca să nu ne pierdem
unul de altul. Pentru Andrei este ușor, căci puteam vedea cum încă răsfoiește cartea.
— Dar... nu înţeleg, spuse confuz. Nu scrie nimic, doar vrăji, poţiuni și câteva ritualuri și rune explicate.
— Nici spre sfârșit?
— Nu. Sunt doar pagini goale.
— Nu cred. Sigur e un fel de scris ascuns sau ghicitoare. Ce spune ultima frază din carte?
— „Sângele apă nu se face, dar apa sfântă e mai presus de toate”.
— Adică ne trebuie apă sfinţită?
— Cam așa ceva... În capela în care ai intrat prima dată se afla așa ceva?
— Nu. Altundeva unde ar putea fi? Ar trebui să știi, că tu ai studiat cartea aia în amănunt.
— Cred că în fântână... Cea de jos. Trebuie să coborâm pe scara de lângă camera asta și ajungem acolo.
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Zis și făcut, în mai puţin de cinci minute eram lângă fântână. Dar stupoare, fântâna era goală, însă avea prevăzută o scară
pe care am coborât. Era întuneric beznă, abia reușeam să descifrez ce se află: pietre, iederă crescută excesiv, dar nici urmă
de firicel de apă. Ceva era nepotrivit, dar nu-mi dădeam seama ce, când deodată, Andrei exclamă:
— Știu care e soluţia mesajului din carte. Ana, ai văzut în capela prin care ai trecut vreo icoană aparte?
— Îmi amintesc că în stânga altarului se afla o icoană cu chipul Maicii Domnului care parcă lăcrima.
— Ei, da, asta e! Lacrimile sunt apa sfinţită pe care o căutăm.
— Bun, spusese Gabriel, dar cum ne va ajuta ea să descoperim locul magic?
— Nu ne rămâne decât să vedem ce rezolvăm până aici.
Cu lacrimile adunate am plecat în căutarea unui instrument de scris, căci Andrei era convins că lacrimile pot fi folosite
drept cerneală. Într-unul din sertare am găsit un morman de unelte vechi de scris, printre care un condei auriu ce ne-a atras
atenţia prin strălucirea lui. Ca prin miracol, cartea s-a deschis și condeiul s-a înmuiat singur în apa sfinţită și a început să
traseze conturul cuvintelor inscripţionate pe pagină. Era un nou indiciu! Curioși ne-am strâns în jurul cărţii și am început să
citim toţi într-un glas: „Nu sunt aici. Nu dorm./ Sunt vântul care adie/ Sunt diamantul zăpezii / Sunt ploaia liniștită de toamnă
/ Când te trezești dimineaţa în grabă./ Sunt steaua care strălucește în întuneric/ Nu plânge. Nu am murit.”
— Ce ar putea să însemne versurile acestea? întrebă Gabriel.
— Staţi puţin, zise Andrei, recititnd versurile. Cred că este vorba despre cineva care este totul și, de asemenea,
omniprezent. Probabil e vreun mare profesor, maestru de-al solomonarilor, cu sufletul încă prezent într-un fel printre ei. Nu
îmi dau seama dacă este viu sau mort. Și totuși parcă îmi amintesc stihurile astea... Le-am mai zărit undeva, dar unde?
— Înainte de castel, în pădurea de brazi am observat o inscripţie și parcă acolo erau notate aceste rânduri, intervenii eu.
— S-ar putea să ai dreptate. Oricum nu ne rămâne decât să constatăm dacă are Ana dreptate sau nu.
Am ieșit din castel tustrei și ne-am îndreptat către pădure, dar nu mai știam sigur din ce parte am venit. Încotro să o
luăm? Versurile spuneau ceva de o stea care strălucește în întuneric. Ne vom folosi de harta astrală pentru a găsi inscripţia.
Am privit către cerul senin și înstelat și am căutat cea mai strălucitoare stea, cea care ar ieși în evidenţă cât mai ușor. Am
găsit o stea aparte, care parcă strălucea special pentru a ne călăuzi. Am urmat-o și ne-a condus la un mausoleu vechi, fisurat
pe ici pe colo. Am intrat și, spre surprinderea noastră, era gol. Am examinat mica încăpere în căutarea unui indiciu. Tot ce am
găsit fu o altă inscripţie care spunea: „În locul de unde izvorăște/ Lapte și miere ne vom întâlni/ Unde veţi petrece regește/
Până când precum ca mine veţi fi.”
— Pare mai complicată, spuse Andrei. Nu îmi dau deloc seama ce ar putea însemna.
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— Atunci s-o luăm pe bucăţi, sugerez. Știţi că în Biblie locul de unde curge lapte și miere se referă la Rai.
— Asta nu ajută deloc, de fapt chiar ne încurcă și mai mult. Cum să petreacă în Rai regește până când vor fi precum el?
Adică vor muri? Cum să fii în Rai înainte să mori? Nu are nici un sens. Cel puţin pentru mine.
— Păi ia gândește-te mai bine. Ce sunt ei, solomonarii?
— Vrăjitori ce urmează învăţătura din magie a Regelui
Solomon.
— Și el a fost un rege biblic, corect?
— Corect.
— Înseamnă că ei sunt aproape de Dumnezeu. Deci castelul
ăsta este ca un mic colţ de Rai.
— Da, dar cum „regește”?
Gabriel stătea cuminte și ne urmărea conversaţia. Nu îi putea
privi sclipirea din ochii lui, cum eram încă invizibili, dar simţeam
că avea o idee pe care nu avea curajul să ne-o împărtășească.
— Gabi, dragule, ai vreo idee? îl întreb.
— Mă gândeam la grădina castelului. Am privit-o de la
fereastră când eram în camera cu poţiuni. Mi-a părut superbă,
mai ales acum, vara. Florile sunt divine.
— Te referi la Curtea Regală?
— Da, cred că da.
— Atunci trebuie să ne întoarcem la palat, spusei eu. Dar cum
vom găsi drumul de întoarcere? Am senzaţia că ne-am pierdut.
— Nu e nici o problemă, zise Andrei.
Am văzut cartea deschizându-se și îndreptându-se spre ieșire. Andrei a citit o incantaţie și imediat am observat mai mulţi
licurici luând forma unui felinar mistic. Rămăseserăm muţi de uimire la ce se întâmpla în faţa noastră.
— Trebuie să îi urmăm, ne lămuri Andrei. Ne vor conduce chiar la grădină.
Abia apucaserăm să facem câţiva pași că am auzit voci. Am încercat să ne facem neauziţi, însă pașii ne dădeau de gol.
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— Seraphina, înţelege odată, spuse vocea cea aspră. Mereu vom avea nevoie de ele și tu ai nevoie să înveţi cum să vorbești
cu ele. Nu mai fă mofturi. Nu merge așa aici. Ai fost de acord cu toate astea atunci când ai acceptat să studiezi la școala
noastră.
— Știu, maestră Anemona, răpunse ucenica rușinată.
— Nu îţi permit să îmi spui numele, dar de data asta te iert.
Ne abătusem de la cărare și ne-am ascuns după niște copaci. Chiar dacă eram încă invizibili, trebuia să nu stăm în drum ca
eventual să ne simtă și descopere. Deja observaseră grupul de licurici.
— Ce este asta? întrebă Seraphina.
— Sunt niște simple fiinţe nocturne luminându-ne calea.
— Aha... Dar auziţi pașii?
— Ce pași? Este doar o adiere a vântului, spuse maestra, foarte calmă și sigură pe sine.
— Dar jur că am auzit pași și inimi bătând foarte tare.
— Ţi se pare. Haide, trebuie să ne grăbim. Sfintele vor ajunge imediat la castel.
Cele două s-au îndepărtat, iar noi am răsuflat ușuraţi. Din cauza fricii să nu fim descoperiţi, am ocolit puţin drumul. Spre
norocul nostru, licuricii s-au întors și au continuat să ne călăuzească. Ne împiedicam de crengi, dar ne continuam drumul. În
curând am revenit pe cărare și chiar acolo am observat inscripţia de care am vorbit prima dată.
— Uitaţi, aceasta este inscripţia de care vă spuneam că am văzut-o, am spus eu.
Am continuat să urmăm licuricii. Am ocolit intrarea principală a castelului și am intrat direct în grădină. Era imensă, cu un
gardul viu înalt. Părea a fi un labirint.
— Băieţi, staţi lângă mine, am strigat, dar nu am primit nici un răspuns.
Abia acum am realizat că nici mai devreme nu mi-au răspuns. Se poate oare să ne fi pierdut unul de altul? Începeam să
devin impacientată. Aveam un avantaj, eram încă invizibili, căci efectul se va pierde abia dimineaţă. Nu puteam continua să îi
strig, întrucât riscam să fiu descoperită. Speram doar ca ei să fie încă împreună și să ne regăsim în camera de hotel. Mi-am
continuat drumul prin marele labirint, care părea fără sfârșit. Nu aveam nici o hartă. Toate au rămas la Andrei. Acum mă
ghidam doar după instinct. Era o noapte densă. Abia vedeam ce se află în jurul meu. Începusem iarăși să aud voci. Nu îmi
dădeam seama dacă ar trebui să le urmez sau nu, dacă sunt reale sau nu. Ar putea fi doar în mintea mea. Am continuat să merg
fără să știu încotro mă îndrept. Vocile deveneau din ce în ce mai clare. Oricine ar fi discutat, mă apropiam de ei. Am încercat
să deslușesc ceea ce vorbeau sperând că voi afla informaţii care mă vor ajuta să aflu mai multe despre acest loc și chiar cum
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să ies. M-am apropiat mai mult. Începeam să le deslușesc chipurile. Erau nouă inși. Bănuiam că erau cele două, maestra, ucenicul
și Sfintele. Sfintele erau femei bătrâne, cu chipul blând, ale unora dintre ele mai mult decât ale altora. Era una care îmi părea
mai arţăgoasă. Probabil era Sfânta Vineri. Toate erau acoperite în întregine de haine lungi, negre și aveau câte un nimb
deasupra capului. Discutau aprins.
— Dar am mai spus odată că îmi pare rău...
— Lasă asta acum, îi spuse maestra sa, apoi se îndreptă către Sfinte. Vă rog ajutaţi-ne să o găsim.
— Te vom ajuta, nu îţi face griji, spuse blând una dintre ele, apoi se îndreptă către ucenică. Of, copilă, chiar nu îţi
amintești pe unde ai lăsat-o?
— Nu...
— În orice caz, te asigur că nu o aveai la tine când ai venit să discutăm, spuse o alta. Sunteţi sigure că nu v-a fost furată?
— Ce vreţi să spuneţi?
— Simt prezenţa unor muritori.
M-am speriat. Ne puteau într-adevăr simţi prezenţa? Am luat-o la fugă în direcţia opusă fără să îmi mai pese dacă mă
auzeau. Habar nu aveam încotro mă îndreptam, dar nu mai conta. Eram deja pierdută. Începusem să plâng și să obosesc. M-am
împiedicat de o piatră și am căzut. N-am încercat să mă ridic, am preferat să rămân pe pământul rece. „Parcă aici trebuia să
fie Raiul” îmi spun. Înima îmi bătea nebunește. Respiram adânc încercând să îi încetinesc ritmul. M-am uitat mai bine ca să văd
în ce m-am împiedecat. Era un mormânt. Mi-am șters ochii ca să pot citi inscripţia de pe piatră: „Orice dorinţă ţi se poate
împlini, cât timp ești încă în viaţă.”
— Nu îmi doresc nimic decât să ne întoarcem toţi trei cu bine, șoptesc, extenuată.
— Prea bine, fata mea, și un glob de lumină se ridică din piatră. Ai inima curată și ai fost destul de înţeleaptă cât să ajungi
până aici. Te voi conduce spre oraș. Doar ai încredere.
Am urmat vocea. Nu știam ce fel de intenţii avea, dar nu mai aveam nimic de pierdut. adevăr
Am ieșit din labirint și am ajuns în oraș. Nu am mai auzit nimic, dar de aici știam drumul spre hotelul nostru. Soarele
răsărea, iar efectul poţiunii va dispărea curând. Când am intrat în cameră mi s-a topit inima la auzul vocilor lor.
— Ana, tu ești? spuseră amândoi, plini de speranţă
— Da... Lăsaţi-mă puţin să mă odihnesc, am spus și m-am întins în pat.
— Unde ai fost?
— Am mers la grădină, așa cum era vorba. Voi unde aţi fost?
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— Am găsit locul acela special, zice Andrei fericit.
— Bravo. Și ce e așa de special la el?
— Este cel mai puternic din punct de vedere energetic și spiritual, încercă el să îmi explice, dar eram prea obosită ca să
ascult.
— Și ce aţi câștigat din asta? întreb ironică. Vreo putere supranaturală?
— Posibil, râse Andrei.
Îl puteam simţi pe Gabriel cum îmi mângâia părul.
— Cum ai reușit să ajungi acasă? mă întreabă.
— M-a ghidat un spirit.
— Serios? Cum arăta? Întrebă Andrei interesat.
— Era un glob gălbui de lumină.
— A, era Marele Spirit. Se spune că îndeplinește orice dorinţă celor care îl găsesc și care sunt curaţi cu inima. Ţi-ai pus
vreo dorinţă?
— Da... răspund pe un ton somnoros.
— Ce anume?
— Să ne întoarcem toţi cu bine.
— Asta explică de ce ne-a ajutat și pe noi. Totuși de ce? Îţi puteai dori orice altceva.
— Sunteţi tot ceea ce am nevoie... Urmă un moment de tăcere. Dar tu ce ai făcut cu cartea aceea? întreb.
— Am lăsat-o acolo.
— De ce? Erai așa de entuziasmat de ea.
— Nu mai am nevoie de ea...

174

Cartea ucenicilor solomonari

TEODORA NICOLESCU, 11 ani
În povestea creată de mine sursa de inspirație a fost bunica Viorica Costa, 82 de ani, din comuna Lelese, județul Hunedoara. Dumneaei ne-a
povestit despre șezătorile ce se organizau cu mult timp în urmă, despre datinile strămoșești și despre credințele oamenilor. Despre obiceiuri
străvechi am citit și pe internet, mi-au povestit și oamenii din satul Plosca, sat adevărat, iar bătrâna, personaj imaginat de mine, o are ca model pe
buni Viorica.

Într-o seară de sâmbătă, o șezătoare a fost organizată
de familia Mihai în comuna Plosca, Teliucul Inferior. În
sufragerie femeile erau îmbrăcate în straie de sărbătoare,
purtând cu mândrie portul popular. Alături de copiii care le
însoţeau s-au pus pe lucru, fiecare făcând ceea ce știa mai
bine. Unele a toarce cu iscusinţă caiere de lână, altele a ţese
la război pânză, iar celelalte își foloseau măiestria mâinilor
pentru a împleti haine călduroase celor dragi. În timp ce
mâinile lucrau neobosite, ele umpleau liniștea din încăpere cu
povești care mai de care mai ciudate, auzite la rândul lor de
la alţii.
Când a venit rândul celei mai în vârstă, o femeie
mărunţică, adusă de spate, o liniște apăsătoare s-a așternut
în cameră, prevestind parcă ce avea să vină. Și-ntr-adevăr
bătrâna cu glasul ei domol și cald a-nceput a povesti ce s-a
întâmplat cu mulţi ani în urmă, pe aceste meleaguri. Se
spunea că era o familie care de mulţi ani dorea să aibă pe
cineva la bătrâneţe care să le poarte de grijă. În cele din
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urmă dorinţa li se împlini, femeia aducând pe lume o gingașă făptură. Pe măsură ce creștea, frumuseţea ei devenea din ce în ce
mai răpitoare, ochii fiindu-i de un albastru cum nici cerul nu văzuse, nasul mic în vânt, iar faţa mică și gingașă era încadrată de
două cosiţe bălaie. Fiind conștientă de frumuseţea ei, devenise o fiinţă rece, cu inima de gheaţă, care nu căuta decât să se
amuze, jucându-se cu sentimentele flăcăilor. Părinţii, văzându-i comportamentul urât, au rugat-o să fie mai bună, că de nu, bine
nu are să-i fie. Și-ntr-adevăr blestemul celor pe care i-a chinuit a ajuns-o. În loc să își găsească liniștea sufletească atunci
când a părăsit lumea muritorilor, sufletu-i rătăcește și azi prin aceste locuri, încercând cu disperare să repare răul făcut și
astfel blestemul să se rupă.
*
Odată cu miezul nopţii, șezătoarea s-a terminat, fiecare ducându-se la casa lui să se odihnească și să se pregătească de
noua zi ce avea să-nceapă. Punând capul obosit pe perna moale și rece, secvenţe din poveștile auzite îmi atacau mintea,
nelăsându-mă să plec în lumea viselor. Cele mai frecvente imagini erau cele cu frumoasa făptură încercând să plece din lumea
care o ţinea captivă, împotriva propriei voinţe.
Dimineaţa mi-am întâlnit prietenii și le-am spus frământările mele, iar ei pe ale lor. Când am aflat că nu am fost singura
zbuciumată de legenda bătrânei, cu toţii ne-am hotărât să mergem la ea să ne spună cum am putea rupe blestemul.
Odată ajunși, bătrânica, pe prispa casei, ne-a întâmpinat cu un zâmbet călduros, cum numai bunicii știu să-l afișeze. Ne-a
spus că știe de ce suntem acolo, deoarece și ea la rândul ei, când a auzit pentru prima oară povestită această legendă a păţit la
fel ca noi. Ne-a invitat în casă, ne-a dat câte o cană cu ceai aburind și a început să ne povestească modul cum poate fi rupt
blestemul. Pentru aceasta este obligatoriu să existe un băiat aidoma ei, la fel de încrezut și cu inima de piatră. Când cele două
suflete se vor întâlni și inimile li se vor topi, devenind mai buni, atunci gingașa făptură va fi eliberată.
În timp ce bunicuţa ne povestea, în minte ne-a încolţit un strașnic gând. Nu departe de casa bunicii locuia un băiat frumos,
încrezut și plin de el, pe nume Andi. Avea o singură slăbiciune: prăjiturile. Gândindu-ne că el ar putea fi cel potrivit să rupă
blestemul, ne-am hotărâm să-l căutăm și să-l rugăm să ne ajute. Când ne-a văzut, ne-a privit de sus, întrebându-ne ironic ce
dorim. I-am povestit și lui legenda pe care am auzit-o și l-am rugat să ni se alăture în încercarea de a rupe blestemul. El a
acceptat doar după ce l-am mituit cu un platou de prăjiturele.
După mai multe nopţi de stat la pândă, într-un final am dat de fată. În clipa în care privirile celor doi se întâlniră, amândoi
au fost copleșiţi de sentimente puternice. Simţindu-ne în plus, am rămas mai departe, lăsându-i să vorbească în voie. După un
timp am auzit un plânset, iar mai târziu Andi se întoarse singur la noi. Ne-a luat prietenos de după gât și ne-a anunţat că
sufletul fetei a fost eliberat.
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În drum spre casă ţopăiam de bucurie și încântare că planul nostru a funcţionat. Odată ce am făcut rost de prăjiturele i leam dus lui Andi, respectându-ne promisiunea. Când ușa s-a deschis, în prag stătea un cu totul alt flăcău: ne zâmbea cu gura
până la urechi, ne-a poftit în casă, ne-a mulţumit că l-am ajutat să-și dea seama cât de greșit îi era comportamentul. De atunci
suntem cei mai buni prieteni.
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PATRICIA SĂNDULESCU, 13 ani
Ideea de a crea o scriere imaginativă mi-a venit în timpul unui Cerc de lectură desfășurat la biblioteca şcolii noastre în urma citirii unor
povești scrise de copii pentru Lecturiadele elevilor din anii anteriori.
Am început cu documentarea atât din cărți ce cuprind legende românești, cât și de la bunicii care au putut să-mi furnizeze informații despre
locuri unde s-au întâmplat lucruri extraordinare.
Am ales această formă de scriere deoarece sunt adepta poveștilor, atât a celor ce cuprind fapte reale cât și a celor în care fantasticul se îmbină
cu realul.
.

Într-o zi de vară, dis-de-dimineată am pornit impreună cu părinţii mei spre Cascada Cailor. Ea este situată in partea de N-E
a munţilo Rodnei. Despre acest loc am aflat de la bunicul. Mi-a spus că numele ei se leagă de povestea unei herghelii de cai
care, atunci când a fost gonită de urs, s-a prăbuşit în gol de la o înalţime de aproape o sută de metri. Se spune că păstorii și-au
plâns atât de mult animalele, încât din lacrimile lor s-a format cascada.
Drumul a fost lung si anevoios căci am avut de trecut Gutinul, însă m-am bucurat de frumuseţile peisajului. După căteva ore
de mers cu maşina am ajuns aproape de destinaţie.
Am ajuns la poalele pădurii. Se făcuse deja cald. De aici se vedea cascada. Nu am văzut niciodată ceva atât de spectaculos.
Sunetul apei acompania parcă zumzetul insectelor. Soarele se reflecta în picăturile de apă ca într-un milion de minuscule
oglinzi în toate culorile curcubeului.
Tatei i-a venit ideea de a urca la înălţimea cascadei. Am pornit. La început drumul trecea printr-o pădure pe care am
strabătut-o cu greu. Am ajuns apoi mai aproape de apă. Drumul de acum trecea printr-un grohotiș. Ne căţăram cu greu din
piatră în piatră. Parcă urcam o scară făcută pentru utiași. Din când în când obrajii înfierbântaţi ne erau răcoriţi de picături
de apă care cădeau de la înalţimea de aproape o sută de metri.
Am ajuns in sfârşit sus. Aici sunetul apei era mult mai puternic. Tata ne-a spus să ne uităm în jur și ne-a arătat Muntele
Cailor, Izvorul Cailor, Podul Cailor.
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Însoţită de fratele meu, furaţi de frumuseţea peisajului, ne-am îndepărtat încet, încet de părinţi fără să ne dăm seama.
Apoi ne-am dat seama ca ne-am rătăcit. Ne -a apucat groaza.
— Ce ne facem? Deodată am zărit un tunel de pe vremea când în zonă mai funcţionau mine.
— Să intrăm, a zis fratele meu. Poate drumul ne va duce la părinţi.
Auzeam tot mai slab susurul apei. Cerul se întuneca. Se apropia furtuna. L-am ascultat.
Însă odată intraţi în peșteră am
început să regret. Un miros înţepător
ne-a izbit. Parcă ne împiedecam în ceva.
Fratele meu mă strângea tot mai tare
de mână. Auzisem de la bunici că atunci
când au fost goniţi caii de către urs
câţiva s-au ascuns în peșteri.
— Mie mi- e teamă, a ţipat fratele
meu!
L-am strâns mai aproape de mine. Ce
era de făcut, mă întrebăm? Nu mai
aveam cale de întoarcere. Eram tot mai
obosiţi. Fratele meu a început să plângă.
Deodată am zărit o luminiţă. Pe
măsură ce înaintam se făcea tot mai
mare. Auzeam iarăși susurul apei. Eram
salvaţi.
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DELIA – MARIANA URSU, 16 ani
În povestea mea puteți identifica elementele și formulele specifice unui basm deoarece creația mea este inspirată din basmele copilăriei fiecăruia
dintre noi. Am ales să respect fiecare pas din structura unui basm, iar titlul poveștii este dat de obiectul care este în centrul povestirii, și anume
leacul magic care dă curs desfășurării acțiunilor și personajelor.

A fost odată ca niciodată, că de nu ar fi nu s-ar povesti, un împărat puternic și bogat care avea trei feciori, cei mai frumoși
și mai curajoși feciori din împărăţia sa. Dar acest împărat avea o supărare, soţia sa era grav bolnavă și el căuta tot felul de
leacuri pentru a o vindeca. Auzise că într-un ţinut îndepărtat, Ţinutul Vrăjilor, ar exista o vrăjitoare foarte vicleană care ar
avea poţiunea binefacerii, ce avea să o însănătoșească pe împărăteasă. Împăratul oferea recompense uriașe celui mai vrednic
supus din împărăţie, care ar reuși să aducă acea poţiune, dar nici măcar unul nu era destul de curajos încât să accepte
provocarea.
Fără a avea de ales, împăratul și-a trimis fiul cel mare și i-a promis că toată împărăţia va fi a lui, dacă va aduce leacul. Fiul
cel mare își dorea foarte mult împărăţia așa că a acceptat și a pornit imediat la drum. A mers feciorul cât a mers, peste
dealuri și câmpii, peste mări și ţări, până a ajuns la vrăjitoare. Vrăjitoarea era foarte frumoasă, dar pe cât era de frumoasă,
pe atât era de vicleană. Ea ţinea prizonieră o fată atât de frumoasă, încât la soare te puteai uita, dar la ea ba. Vrăjitoarea o
ţinea prizonieră deoarece fata aceasta era cea mai frumoasă din acel ţinut, iar vrăjitoarea își dorea ca ea să fie cea mai
frumoasă.
Fiul cel mare al Împăratului i-a spus vrăjitoarei de ce a venit, iar ea i-a promis că, dacă va trece de trei obstacole, îi va da
leacul și pe fata cea frumoasă, dar dacă nu va trece de obstacole, va rămâne prizonier pentru tot restul vieţii, precum fata.
Primul obstacol era îmblânzirea unui cal năzdrăvan, pentru a-i pune potcoave noi, al doilea obstacol era lupta cu cel mai puternic
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zmeu din ţinut, iar al treilea obstacol era găsirea unui ingredient magic, de care vrăjitoarea avea nevoie. Pentru fiecare
obstacol feciorul avea la dispoziţie câte o zi. Feciorul a acceptat provocarea. Când băiatul a văzut calul cât era de năzdrăvaș, a
scos biciul și a inceput să-l lovească. Atunci calul s-a înfuriat atât de tarem încât s-a năpustit asupra lui și a început să-l
fugărească. Feciorul de împărat scotea iar biciul… și tot așa s-a întâmplat până a trecut ziua și băiatul a fost închis de către
vrăjitoare.
La curtea împăratului toţi așteptau să vină viteazul, și au așteptat, și au așteptat, până când și-au dat seama că acesta nu
se mai întoarce, așa că împăratul l-a trimis pe fiul cel mijlociu să aducă și leacul și pe fratele său. I-a promis că-l va face cel
mai puternic cavaler din împărăţie. Tânărul își dorea de mic să devină cavaler, așa că a acceptat. A mers și acesta trei zile și
trei nopţi, până a ajuns la vrăjitoare, iar când a ajuns aceasta i-a spus, ca și fratelui său, despre cele trei obstacole, despre
fata cea frumoasă și despre faptul că, dacă nu reușește, va fi închis împreună cu fata și cu fratele său. Feciorul nu a mai stat
pe gânduri și a acceptat. De primul obstacol a trecut
foarte repede, a reușit să adoarmă calul și să-i pună
potcoave noi. Deja prinsese curaj și era sigur că va
putea învinge zmeul, dar zmeul era de neînvins,
deoarece avea un baros cu care îi ucidea pe toţi, așa
că s-a chinuit feciorul să-i ia barosul, dar în zadar,
ziua s-a sfârșit și el a fost închis.
Trecuse deja vreme multă la curtea împăratului și
fiul cel mijlociu nu mai venea. Împăratul era gata să
renunţe, deoarece nimeni nu reușea să aducă leacul,
dar fiul cel mic l-a rugat să-l lase și pe el să încerce.
Împăratul a fost de acord și l-a întrebat ce vrea la
schimb, iar fiul i-a spus că însănătoșirea mamei sale e
tot ce și-ar putea dori.
Pentru că băiatul nu a vrut nimic de la tatăl său,
acesta i-a dat un bob magic despre care i-a spus că îi
va îndeplini trei dorinţe. Și de această dată călătoria a
fost foarte lungă până la vrăjitoare. Când a ajuns,
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aceasta i-a spus mezinului care sunt obstacolele și care este, la final, preţul acestor încercări, ori fata și leacul, ori va fi închis
pentru totdeauna împreună cu fraţii săi. Fiul cel mic al Împăratului a acceptat și era sigur că va reuși, deoarece avea bobul
magic de orez. La primul obstacol feciorul a cerut ca bobul de orez să-i dea mere; zis și făcut.
Băiatul a luat merele și a hrănit calul, apoi l-a mângâiat și l-a îmblânzit, iar calul a stat să fie potcovit.
Pentru zmeu, feciorul a cerut bobului un baros mai mare decât cel al zmeului, cu care l-a ucis imediat pe zmeul cel puternic
și fioros. Iar pentru ultimul obstacol, acesta a cerut aripi pentru a zbura deasupra labirintului și astfel a găsit ingredientul
magic .
Era ascuns între seminţele de mac ale unei flori ce creștea chiar în centrul ţinutului. Acest lucru nu era cunoscut de nimeni,
dar mezinul, pentru că avea aripi, dobândise și înţelegerea bâzâitului insectelor, și a ascultat două albine care încercau să se
așeze pe potirul unei flori roșii, să-adune nectarul. Prima albină a atins în zbor petala din miazăzi, aceasta a prins să sune și
cântecul s-a-nfiripat în cuvinte:
„Cine știe, nu știe; sub petală-s numai seminţe.”
A doua albină s-a așezat pe petala dinspre miazănoapte, aceasta a prins să sune și cântecul s-anfiripat în cuvinte:
„Cine știe, nu știe; sub petală-s numai seminţe.”
Prima albină s-a așezat pe petala dinpre soare-răsare, aceasta a prins iar să sune și cântecul iar s-a auzit, ca un bâzâit:
„Cine știe, nu știe; sub petală-s numai seminţe.
A doua albină s-a rotit de mai multe ori împrejur și nu s-a așezat pe nimic. Dar bâzâitul ei seauzea sus în cer:
„Cine nu știe, știe; leacul fermecat pe-aici este!”
Băiatului nici nu i-au trebuit trei zile pentru cele trei obstacole, iar vrăjitoarea s-a ţinut de promisiune și i-a dat băiatului
leacul, fata, dând drumul și celorlalţi fraţi.
Când a ajuns la împărăţie, i-au dat leacul împărătesei și pe loc aceasta și-a revenit. Atât de bucuros a fost împăratul, încât
i-a dat mezinului toată împărăţia, l-a făcut cavaler și i-a făcut nuntă mare cu cea mai frumoasă fată din Ţinutul Vrăjilor. Și-a
ţinut veselia ani întregi, și acum mai ţine încă; cine se duce acolo bea și mănâncă, iar cine nu, se uită și rabdă. Sau se duce la
supermarket, să-și cumpere ce vrea.
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VOICU CRISTIAN ADRIAN, 11 ani
Am fost impresionat de poveștile bunicii mele. Am scris despre aceste povești ca să afle
și alți copii despre frumosul ținut al Mehedințului de nord aproape necunoscute.
Ca orice copil visez să mă aflu printre acei eroi de legendă.

Legende? Locuri legendare? Doamne, sunt aşa de multe în ţara aceasta şi toate sunt însoţite de
legende care mai de care mai frumoase şi spectaculoase încât ţi-e greu să alegi.
Neavând prea mulţi ani şi fiind încă un copil, am fost şi sunt încă impresionat de locurile legendare din
jurul localităţii de baştină a mamei mele, a bunicilor şi a străbunicilor mei: satul Cireşu din nordul
judeţului Mehedinţi.
Aproape săptămânal merg acolo, îmi place să mă joc cu ceilalţi copii, să hălăduim pe dealurile unde se
văd şi acm urmele tranşeelor din Primul Război Mondial.
Oare câţi oameni au murit acolo? Ce vise şi speranţe aveau si ei? Nimeni nu mai ştie. Oamenii preferă
să nu mai vorbească, au trecut mulţi ani, iar noi, copiii, în inocenţa noastră mai punem câte vreo întrebare în timp ce ne
imaginăm că suntem ba soldaţi, ba haiduci care au colindat odinioară şi ei pe aici sau chiar turci. Au avut şi ei nenumărate
raiduri. Jefuiau tot şi se retrăgeau înapoi pe insula Ada Kaleh. Nici ea nu mai este; a rămas doar… legenda.
În partea de vest, se văd crestele impunătoare ale vârfurilor Domogled şi Godeanu cu pădurile lor seculare de brazi, iar
mai jos, de fag şi stejar, în care stau ascunse tot felul de animale sălbatice şi cu izvoarele din care ţâşnesc adevărate torente
care se transformă în râuri: Cerna, Bahna şi Topolniţa. Până şi austro-ungarii s-au oprit din cuceririle lor în aceşti munţi; nu au
reuşit să meargă mai departe.
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Aceste locuri cu clima lor relativ blândă, au fost locuite încă din timpuri de demult, de pe vremea unor oameni înalţi si mari,
un fel de uriaşi, care mai erau şi foarte viteji. A rămas în memoria oamenilor sub formă de legendă un singur nume: Iorgovan,
viteazul care a fugărit balaurul cel cu șapte capete prin toţi munţii şi a reuşit să-l încolţească în văgăunele din munţii
Domogled, unde i-a retezat toate cele șapte capete. Atât de înveninat şi de urât mirositor a fost acest balaur, încât din toate
cele șapte capete ale sale a ţâşnit sânge care, mai apoi, s-a transformat în apă, de unde au apărut cele șapte izvoare urât
mirositoare. Se mai zice că şi astăzi mai curge venin de la balaur prin cele șapte izvoare, lângă care se vede urma copitei
calului lui Iorgovan. Au trecut pe aici şi romani, care au fost pur
impresionaţi de fapta lui Iorgovan, ridicându-l la rang de zeu şi botezândul Hercule, de unde şi numele localităţii Herculane, fiind cea mai veche
staţiune din ţară.
Şi Pătru Mantu, haiducul, a locuit ani la rândul în aceşti minunaţi munţi
cu văile lor adânci şi întunecate. Ajuta oamenii necăjiţi sau femeile văduve
cu copii. Tot ce jefuiau era împărţit oamenilor din zonă. A fost trădat de
un om de încredere iar autorităţile l-au împuşcat.
Tudor Vladimirescu, altă figură de legendă a neamului românesc îşi are
originile în satele de la poalele acestor munţi. De aici din zonă, căpitan
Zoican, însoţit de pandurii săi, a plecat şi s-u alăturat lui Tudor
Vladimirescu la Padeş unde a avut loc marea adunare a pandurilor, iar de
acolo au plecat împreună spre Bucureşti.
Nu erau suficiente jertfele oamenilor în aceste locuri în primul şi al
doilea Război Mondial. Le-au rămas doar numele scrise pe monumentele din
centrul localităţilor. A venit şi perioada comunistă cu deportările forţate
care au avut loc atunci. Puţini s-au mai întors înapoi după ani întregi,
majoritatea murind unde au fost duşi, în întreaga ţară.
Unii oameni spun că atunci când pătrunzi în acest ţinut se sfârşeşte
civilizaţia şi începe sălbăticia. Da, poate este aşa, dar pentru mine este cu
adevărat fantastic faptul că aici au locuit strămoşii mei, aici am originile,
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îmi place şi sunt mândru. Oamenii sunt simpli, harnici şi foarte ospitalieri, iar peisajele sunt cu adevărat spectaculoase.
Bătrânii mai povestesc şi acum despre fapte şi eroi locali de demult. Mai spun şi povestea sfântului Ilie, cu al lui car de
flăcări cu ajutorul căruia se plimbă prin cer, întrebând pe ceilalţi sfinţi, cât si pe Dumnezeu, când este ziua lui, pentru a face
mare petrecere. De frica unui potop, ca cel al lui Noe, nimeni nu-l anunţă şi îl duc mereu cu vorba. Când află, în final, că ziua lui
a trecut- sfinţii uitaseră să-l anunţe, aveau multă treabă, iar el se supărase- porneşte o vijelie, dar nu aşa puternică-vestitele
ploi de vară ce se pornesc întotdeauna după Sfântul Ilie în zonă.
In fiecare toamnă, localnicii aduc un omagiu Sfintei Vineri şi îi mulţumesc că i-a ocrotit de boli şi anul acesta, cu câte un
praznic atât la biserică, cât şi acasă, unde sunt invitaţi prieteni şi rude depărtate. Acest praznic are loc numai în ziua de
vineri, iar fiecare localitate are o alta dată şi poartă denumirea de Ciumarcă.
Nu poţi să rămâi indiferent şi să nu fii mândru că faci parte sau nu, că măcar ai vizitat sau măcar ai auzit despre acest colţ
de rai, cel puţin pentru mine aşa este, natura a fost foarte darnică, dându-le acestor oameni tot ce aveau nevoie: apă din
belşug şi hrană bogată(animale sălbatice şi domestice), pământ bunicel, păduri nesfârşite, cu lemne atât pentru adăpost, cât şi
pentru foc sau construcţii. Oamenii de aici nu aveau de ce să plece de pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu şi
înzestrate cu tot ceea ce le trebuia. În schimb, au venit aici străinii care au făcut prăpăd de multe ori. Poate la ei era multă
sărăcie aveau si ei necazurile lor, cum ar fi războaie sau boli. Oricum, ţara noastră cu toate frumuseţile ei nu ar fi meritat aşa
ceva.
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MARILENA–IOANA ZUZEAC, 16 ani
Prima zi de căutare.
Nu știu cât din ceea ce mi-a spus bunica e adevărat, însă nu
puteam sta prea mult pe gânduri. O nouă aventură bătea la ușă
și plictiseala verii mă copleșise până peste cap. Aveam nevoie de o
mică schimbare. De unde să încep? Gândul mă duce direct la
casa unde se spânzurase Mărioara, însă până acolo mai e cale
lungă. Să încep cu începutul, totuși.
Aveam nevoie de informații, iar pentru a le obține era firesc să apelez la cunoștințele bunicii. Maratonul de întrebări care a urmat m-a epuizat,
surprinzător, pe mine, pentru că bunica era o enciclopedie infinită. Mulțumită ei, în mai puțin de jumătate de oră am reușit să descopăr mai bine
de jumătate din satul nostru și câteva repere ale localității vecine (sau, mă rog, doar partea marginală care mă interesa pe mine). Șerbăuțiul deține
multe secrete pe care unii le evită.
Casa Mărioarei, locul în care a văzut pentru prima dată lumina soarelui și ulițele pe care și-a petrecut copilăria îmi par atât de familiare. De
casa vrăjitoarei aflasem prea puține lucruri, însă cu puțin noroc urma să dau și de ea. Nu eram pe deplin convinsă de faptul că voi ajunge și în
Călinești, satul vecin, însă realitatea a fost alta și a mai fost și cea care m-a ajutat să simt pe propria piele niște senzații unice.
În fine, informațiile sunt la mine, mai am nevoie doar de curaj.
A doua zi de cercetare
Azi am treabă! Nu știu ce să spun de noua experiență. Mi se pare prea bruscă trecerea de la monotonia apăsătoare a vacanței petrecută la sat la
o adevărată aventură de care să le povestesc tuturor prietenilor de acasă. Din câte mi-a spus bunica și din câte încercase să îmi deseneze pe harta ei
improvizată, ar trebui să trec pe lângă Izvorul Bocancea, un loc ce mi-a marcat copilăria în cel mai frumos mod posibil. Amintirile frumoase îmi
îmbibă simțurile, dar gândul îmi stă doar la imaginea buturugii lângă care s-a născut Mărioara. Mă întreb dacă ceea ce mi-a spus bunica e
adevărat, sau dacă nu a încercat decât să mă extragă puțin din plictisul zilelor de vară. Locurile pe care mi le descrisese semănau leit cu ceea ce am
găsit eu... Bine, trecerea timpului și-a lăsat puțin amprenta, iar în loc de o gospodărie bogată, am dat de niște ruine prea distruse ca să poată
adăposti o legendă atât de fantastică.
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Am aruncat câteva priviri în jur și am intrat în curtea păzită de câinii-statui de pe gard. Puțin mai în spate, buturuga Mărioarei mă aștepta
„sângerând”. Mesajul bătrânei stătea neclintit și pasiv la toate transformările naturii. Grajdul întunecos, copacii din jurul casei și dealul
amenințător din spatele hambarului mi-au amintit de detaliile nașterii micuței Mărioara. Mă tenta să intru în casă, dar fuga timpului mi-a
dejucat planul.
Am fost nevoită să mă întorc acasă și să pun pe foaie primele date concrete cu privire la cazul meu. Tot pe foaia jurnalului am lipit o așchie de
lemn cu care mă trezisem agățată de bluză.
A treia și ultima zi de căutare...
Ideea e că, din motive destul de subiective, am întrerupt campania de cercetare. Când m-am simțit pregătită, am luat-o în direcția satului
Călinești, loc în care aveam să aflu lucruri destul de interesante despre propriile mele abilități atletice...
Am ajuns la marginea pădurii, la gospodăria tinerilor îndrăgostiți care au fugit în ziua nunții ei. O casă sărăcăcioasă, un șopron gol și un țarc
umplu curtea de tristețe și singurătate. O privire mai atentă mă face să observ stâlpul de care se spânzurase tânăra Mărioara.
Am intrat în grajd și încercam să găsesc răspuns pentru miile de curiozități ce îmi străfulgerau mintea, când, deodată, totul a început să se
întunece în încăpere. M-am speriat foarte tare și am rămas nemișcată într-un colț. Preț de câteva minute nu s-a mai auzit nimic, iar lumina a
pătruns din nou în cameră. Când m-am ridicat ca să ies, o bătrână și-a făcut apariția în ușa grajdului. Am trecut ca vântul pe lângă ea, apoi, întro fracțiune de secundă, m-am trezit afară alergând ca disperata în josul dealului.
Abia ajunsă acasă, în siguranță, m-am simțit în apele mele. Cine știe, poate cu altă ocazie, voi mai avea șansa să dezgrop o bună parte a
trecutului acestei povești...
Totul părea să fie normal... până atunci. Adică, bănuiesc. Nu știu sigur. N-am fost de faţă, ci doar au ajuns la urechile mele
niște speculaţii destul de interesante. Și am zis că acum e momentul meu. Eram oricum prea plictisită de monotonia satului
natal al mamei mele și sătulă de aventurile, mereu aceleași, cu Harap-Alb, rostite de bunica, parcă învăţate pe de rost. Un
flăcău cu puteri supranaturale... mare brânză! Bineînţeles, dumneaei n-auzise de Ben Ten, de Kim Possible sau de Superman,
dar era împăcată cu gândul că mi-a mai schimbat și mie starea de spirit. Reușise acest lucru doar când, conștientă că sunt
suficient de matură încât să înţeleg și suficient de curajoasă încât să nu mă sperii, mi-a povestit o legendă din zonă, cu
rădăcini cât se poate de reale. Nu știu cum realizase că am deja 17 ani, dar pot spune că eram mândră de dumneaei la momentul
respectiv. În fine, clipa destăinuirii a avut și o oarecare introducere... adică, dacă un ghiont în spate, în speranţa că voi tresări,
poate fi considerat o introducere, atunci da. După care, bunica a început așa:

187

Drumuri și popasuri prin locuri legendare

— N-ai cum să te temi acuma, n-ai de ce. Așa e toată
generaţia tânără... Credeţi că sunteţi neînfricaţi, dar voi nu
aţi dat niciodată de pericol. Nu știţi ce e aia groază decât
din filme și de prin cărţi. N-aţi simţit pe pielea voastră
fiorii fricii...
— Dar matale de unde știi? Ce, doar nu te sperii de
Omul Spân sau de Împăratul Roș.
— Demult, când nici tu, nici maică-ta și nici eu nu
umbream pământul, se dădea vâlvă în sat cum că fiica
iubitului nostru primar de pe acele vremuri urmează să se
mărite... Mulţi flăcăi și-au încercat norocul... inima fetei era
greu de cucerit. Dar era foarte frumoasă – o păpușă de
fată. Avea un păr blond de aur, niște ochi albaștri de
smarald și buze atât de roșii încât credeai că și le mușcă
mereu și sângerează. Pe atunci, nunţile erau treburi oficiale.
Nu știam de fugit în lumea-largă cu băieţii, părinţii fetelor
aflau din timp de tinerii care le curtau, era totul dinainte
stabilit.
— Și partea interesantă unde-i?
— Ai răbdare... Unde rămăsesem? A, da. Și fata
primarului, Mărioara o chema, s-a născut mai mult printr-o
minune, pentru că mama sa a întâmpinat probleme la
naștere, unde mai adaugi că a născut lângă un buștean...
bușteanul Mărioarei – vei înţelege mai târziu de ce se
numește așa. Moașă i-a fost o localnică de la marginea
satului despre care se crede că era vrăjitoare și care, din
pură întâmplare, se afla de faţă. Unii mai vorbesc și că
atunci când a luat prunca în braţe, bătrâna a început să
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strige în gura mare niște vorbe numai de ea înţelese și să scrijelească trunchiul de care tocmai îţi vorbeam. Mulţi spun că
bătrâna a blestemat-o pe fată, dar motivul rămâne un mister. În clipele următoare, mama fetei a murit, iar vrăjitoarea a dus
prunca la casa primarului, mărturisindu-i moartea soţiei. Primarul a încremenit, iar un val de lacrimi i-au străbătut obrajii
cuprinși de zâmbetul nașterii fetiţei. Se spune că la înmormântarea soţiei sale, primarul ar fi văzut șiroaie curgând din
buștean, în dreptul însemnelor bătrânei, dar nu le-a dat importanţă, crezând că are vedenii. În sfârșit, el a încercat să îi ofere
fiicei sale toată dragostea părintească de care a avut nevoie, iar ea nu a simţit prea mult absenţa mamei. Însă ciudat a fost ce
a urmat... În fiecare an, la aproximativ aceeași dată, data nașterii sale, murea câte un membru al familiei – după exact un an de
la moartea soţiei sale, primarul a fost nevoit să își conducă pe ultimul drum tatăl. Peste un an, s-a stins din viaţă soacra sa.
Bunica lui murise cu un an mai târziu și tot așa. Lucru care i-a mirat pe sătenii de pe atunci. Se vorbea că Mărioara este cauza
acestor decese, însă cum, nu îmi pot da seama. Ea creștea, se făcea din ce în ce mai frumoasă, mai harnică, mai puternică.
Împlinise 12 ani și, în ziua aceea – o zi de duminică – stătea în grădină și împletea o cunună din flori. Lângă ea, bușteanul a
început să „plângă”. A fugit în casă și i-a spus tatălui său ce văzuse. El, amintindu-și de ce i se păruse că a văzut la moartea
soţiei, i-a spus fetei că „plânsul” bușteanului face parte din viaţa copacului și că e ceva normal. Ea s-a lăsat convinsă de vorbele
tatălui. La scurtă vreme însă, plecase pe lumea cealaltă un văr de-al Mărioarei.
– Cum e posibil așa ceva?!
– Mulţi au crezut că fata a fost blestemată de bătrâna moașă, care era vrăjitoare. Anii au trecut, iar Mărioara urma să se
mărite. Tatăl său îi alesese un tânăr fiu de ţăran, om de frunte al satului, și făcuse toate pregătirile necesare unei nunţi ca-n
povești. Ce nu știa el era că inima fiicei sale aparţine altcuiva... Făcuse un legământ etern cu un prieten din copilărie. Prietenia
le-a fost paravan de-a lungul anilor, iar iubirea creștea în inima lor. Fata s-a opus dorinţei tatălui său, negăsind
însă înţelegere. În ziua nunţii ei, în faţa altarului, a refuzat unirea destinului cu flăcăul ales de tatăl ei și a fugit împreună
cu Vasile, iubirea sa mare, în satul vecin, unde tânărul avea o mică gospodărie izolată într-o pădure. Acolo și-au trăit povestea
de dragoste fără ca cineva să fi bănuit ceva. L-a iubit atât de mult încât, atunci când Vasile a murit - după câteva luni de la
nunta ei, nu se știe din ce cauză – a înnebunit cu totul. Îmbătrânise cât pentru toată viaţa și se urâţise de tot. Trăsăturile ei,
farmecul buzelor, scânteia ochilor de deșirau încetul cu încetul. Umbla toată ziua hai-hui prin pădurea de lângă casa sa, de-a
lungul uliţelor satului. Unii spuneau că au văzut-o și prin satul de baștină, uitându-se nostalgică la bușteanul care „plângea”
încontinuu. Slăbise foarte mult și începuse să semene cu o fantomă. La scurtă vreme, tânăra văduvă și și-a luat viaţa. Trupul ei
a fost găsit de un cosaș care se îndrepta spre casa lui, atârnat de un grindă a tavanului de la grajd.
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După asta, multor săteni li s-au întâmplat lucruri ciudate... Spuneau că văd spiritul fetei bântuind pe uliţele satului. Alteori,
o vedeau la o fântână de la marginea pădurii, plângând, sau la cimitir, atârnată de creanga unui vișin. Fantoma purta rochia albă
de mireasă, însă pătată de sânge. În ultima vreme, am mai auzit niște povești legate de vedeniile acesteia. Săptămâna trecută
Mărioara și-ar fi făcut apariţia în faţa unei mașini. Mai întâi, șoferul a crezut că în faţa lui stă o femeie și caută ceva pe jos,
dar atingând-o, și-a dat seama că se înșela. A lăsat mașina și a plecat de acolo cât a putut de repede.
— Bunico, tu nu mă minţi?!
— De ce aș face asta? Bărbatul, însuși, le-a spus cunoștinţelor lui.
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ANDRA ŢICHINDELEANU, 14 ani

A fost o dată ca niciodată un împărat care avea trei fii. Celor doi mai mari le plăcea să se laude cu talentul lor la lupte şi
cunoştinţele despre arme, însă cel mai mic nu era interesat de aceste lucruri, ci îi plăcea să citească şi să scrie, iar pentru asta
era batjocorit de fraţii săi.
Într-o zi, un servitor a venit grăbit în sala tronului, unde era împăratul şi fiii săi, şi le-a spus că un vrăjitor malefic şi
foarte puternic îi provoca la război. Fiii mai mari s-au oferit repede voluntari să conducă trupele, iar entuziasmul lor a ajuns şi
la împărat, care a acceptat conflictul.
— Tată, nu consideri că ar fi mai bine să te gândeşti mai mult timp înainte să începi un război cu o persoană atât de
puternică, care mai este şi vrăjitor? întrebă mezinul.
— Cum îndrăzneşti tu, un slăbănog care în viaţa ta nu ai pus mâna pe o armă, să îmi spui tu mie ce să fac? răspunse tatăl
său, furios.
— Îi este frică, tată! Nu îl asculta şi hai să pregătim armata! râseră fraţii mai mari.
Mezinul se întristă, dar nu pentru că fraţii săi îl l-au luat în derâdere, ci pentru că toată împărăţia era sortită la ani întregi
de sclavie, din cauză că urmau să piardă bătălia. Aşa că, s-a dus la bibliotecă, unde se simţea în elementul său, şi şi-a luat, la
întâmplare, o carte de ghicitori.
*
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Între timp, atât armata împăratului, cât şi cea a vrăjitorului, care era alcătuită din creaturi care mai de care mai hidoase,
se pregăteau pentru marea confruntare. Trei zile şi trei nopţi au durat pregătirile, iar apoi cele două armate s-au îndreptat
spre locul de luptă, o păşune întinsă, întinsă...
*
Măcinat de gândul că familia sa avea să piară, mezinul s-a îndreptat şi el spre locul de bătălie. A călătorit mult, iar după
şapte zile a ajuns la o pădure. Acolo locuia un uriaş despre care se spunea că era foarte crud, dar deştept. În faţa casei sale
era un şir de stane de piatră, fiecare reprezentând oameni: femei şi bărbaţi de toate vârstele, care nu primiseră permisiunea
de a trece prin pădurea uriaşului. Ajuns acolo, mezinul a strigat:
— Mare stăpân al acestei păduri, sunt un fiu de împărat şi doresc să trec prin teritoriul tău!
— Bineînţeles că îţi doreşti, dar oare vei primi permisiunea? Ho, ho, ho...a hohott uriaşul. Îţi voi spune o ghicitoare, iar dacă
vei şti răspunsul, vei putea trece. Dacă nu, vei fi adăugat colecţiei mele de ornamente umane! Ho, ho, ho!
— Spune ghicitoarea!
— Două fete-mi poartă salbă,
Una-i neagră, alta-i albă.
Ne-ncetat se tot alungă
Şi nu pot să se ajungă.
După câteva secunde de gândire, mezinul a spus :
— Noaptea şi ziua.
Uriaşul nu putea să creadă aşa ceva. Cineva chiar ştiuse răspunsul la ghicioarea sa. Vrând, nevrând, a trebuit să îl lase pe
mezin să treacă, iar acesta şi-a continuat drumul către câmpul de luptă.
După încă şapte zile în care a răbdat foame şi sete şi singurul lui tovarăş de călătorie a fost culegerea de ghicitori pe care
o purta în traistă, mezinul a ajuns la tabăra tatălui său. Când a întrebat care este situaţia, i s-a spus :
— Vai, Măria Ta! Fraţii tăi au murit în timpul luptei, împreună cu jumătate din armata noastră. Iar vrăjitorul a pus o vrajă
asupra tatălui tău, care este grav bolnav!
— Duceţi-mă la vrăjitor! a poruncit mezinul, cu lacrimi în ochi. Se gândea că dacă ar fi insistat mai mult ca familia lui să nu
plece la bătălie, nimic nu s-ar fi întâmplat. Totuşi, şi-a ascuns suferinţa şi s-a dus puternic la vrăjitor.
— Aha, deci tu eşti mezinul cel fricos despre care toată lumea vorbeşte, l-a întâmpinat acesta.
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— Nu sunt fricos. Am venit pentru a termina acest război prostesc şi pentru a te convinge să îl vindeci pe tatăl meu.
— Dacă doreşti ca dragul tău părinte să supravieţuiască, trebuie să te lupţi cu mine, băiete!
— Mă voi lupta cu tine, dar nu cu sabia şi cu scutul. Arma mea va fi pana de scris, iar cartea mă va apăra. Ne vom lupta cu
mintea!
— Nu am primit niciodată asemenea provocare, dar voi accepta, pentru că va fi mai amuzant să te văd pierzând aşa,
răspunse cu un rânjet pe faţă vrăjitorul. Îţi voi spune o ghicitoare. Dacă cunoşi răspunsul, ceea ce mă îndoiesc că se va
întâmpla, îl vindec pe tatăl tău şi îmi voi retrage oştirile. Dacă nu, toţi veţi deveni sclavii mei pentru veşnicie!
— Spune-mi ghicitoarea!
— Câmpul alb, oile negre
Cin-le vede nu le crede,
Cin-le paşte le cunoaşte.
— Mă voi întoarce mâine la răsărit cu răspunsul, spuse mezinul, după care plecă.
Toată noaptea acesta încercă să găsească răspunsul la ghicitoarea vrajitorului, însă oricât de mult se gândi şi căută prin
cărţi, nu reuşi. De dimineaţă, se duse trist la vrăjitor şi îi spusese că nu ştie răspunsul. Râzând, vrăjitorul a început să recite
descântecul prin care îl omora pe împărat. Mezinul asculta neputincios şi cu lacrimi în ochi, ştiind că din cauza lui a murit
familia sa, iar supuşii lui urmau să fie chinuiţi pentru veşnicie. Vrăjitorul mai avea un vers de spus, când ochii mezinului s-au
luminat.
— Scrisul!
Vrăjitorul s-a întors spre el cu o privire rece.
— Potim?
— Scrisul! Acesta este răspunsul la ghicitoarea ta!
— Este adevărat, însă ai depăşit termenul. Nu mai contează. Tot eu am câştigat!
De fapt, abia acum a răsărit de tot soarele. Eu am câştigat, iar tu şti asta! Nu mai ai niciun drept asupra tatălui sau
oamenilor mei! Acum respectă-ţi cuvântul!
*
Vrăjitorul nu mai putea spune nimic. Un fiu prăpădit de împărat, care nici măcar nu putea ridica o sabie, îl învinsese. L-a
vindecat pe împărat, iar armata s-a reîntors acasă.
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Acolo, mezinul a fost încoronat şi a fost apreciat pentru inteligenţa lui. Stema regatului a devenit o imagine cu el, având ca
scut o carte şi ca armă o pană de scris, pentru ca toţi locuitorii să îşi aducă aminte de modul în care conducătorul lor l-a învins
pe cel mai puternic dintre vrăjitori.
Şi-am încălecat pe-o şa, şi v-am zis povestea aşa. Şi am încălecat pe-o căpşună, şi v-am spus o mare şi gogonată minciună.
Mă credeţi?

D-APOI CUM SĂ NU FIE, DAC-O FOST?
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