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Alexa-Ilinca Zaharia

Crăiasa Florilor de Nea

Iarna își adunase în coș cei mai frumoși
fluturi. Lângă ei, flori albe sosite din ținuturi
însorite – flori vorbitoare. Dar nu oricine
le vedea și le auzea cântând, fiindcă acest
anotimp fusese fermecat de surâsul unei
fetițe cum nu se mai văzuse prin satul acela.
Iar crăiasa se numea Ilinca și venea parcă de
pretutindeni. Avea pasul domol, ochi albaștri
ca seninul înălțimilor și părul ondulat ca
izvoarele mângâiate de soare înainte
de culcare. Purta o rochiță roz și o pelerină
pe care se așezaseră fluturi de toate culorile.
Din când în când, aceștia umpleau văzduhul,
roind a binecuvântare. Uneori se înșirau
pe drumul ei presărat cu petale albe.
Era a treisprezecea zi a lunii februarie,
când ajunse în satul Florilor de Nea.
Auzise că aici se află castelul de catifea
în care ziua se răsfață pe tărâm
parfumat. În curtea castelului
era un lac cu lebede fermecate,
7

iar pe fundul lacului oglinda norocoasă, cu împărăția ghețarilor calzi care
se topeau de dorul prințeselor de dimineață.
– Unde te grăbești așa, Crăiasă a Florilor de Nea?, se auzi o voce.
Ilinca se uită împrejur, dar nu văzu decât petale dansând în văzduh pe notele
unei muzici divine.
– Aici sunt!, se auzi din nou vocea. Și un cățeluș parcă de pluș alerga în urma ei,
făcând, din când în când, tumbe. Ia-mă cu tine, te rog, zise acesta. Eu nu sunt un
cățel oarecare, sunt Shiro, prințul zilelor bune, eu aduc armonia în casele care mă
vor primi și prieten le voi fi celor care cred în mine.
– De unde vii tu, Shiro? Dragul de tine, cred că ai obosit! Și crăiasa l-a luat
în brațe.
– Fată bună și frumoasă, m-am rătăcit! Vin din țara celor trei salcâmi. Unul are
flori uriașe din care fetele își fac rochii și le poartă la petrecerile cu pitici. Prin
cel de-al doilea curge un râu care face o cascadă multicoloră, în care zburdă pești
de aur, iar în cel de-al treilea locuiesc părinții mei, moștenitorii acestor salcâmi
fermecați care te îmbată cu parfumul lor. Dar nu știu să mai ajung acasă! Astăzi
urma să fie mare petrecere la castelul nostru, iar eu am ieșit să admir câmpiile
și drumurile îmbrăcate de sărbătoare. Dar n-am mai știut să mă întorc.
Pe măsură ce înaintau, văzduhul se umplea cu praf de aur, iar pomii și păsările
străluceau ca soarele. Seara cobora ca o mireasă cu nuntașii după ea și o mulțime
de viețuitoare a umplut curtea.
Castelul avea ușile deschise. Imediat s-a dezlănțuit sunetul viorilor cum
nimeni n-a mai auzit. Fiecare viețuitoare dansa cum știa mai bine, unele
se cocoțaseră pe garduri, altele în copaci, iar sătenii au venit să se minuneze
de sărbătoarea din satul lor.
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Ilinca a făcut câțiva pași, apoi s-a oprit să admire acele minunății care
o întâmpinau. Pe fotoliu se aflau o rochiță de prințesă și o cunună cu flori
de mărgăritar.
– Bine ai venit, fetița mea, s-a auzit un glas cristalin. De când te așteptăm!
Îmbrăcă-le, sunt ale tale! Ai fermecat totul în jur, iar frumusețea ta
e neasemuită. Noi suntem părinții tăi, împăratul și împărăteasa florilor albe.
Vino să vezi cum au înflorit salcâmii de dragul tău!
– Shiro, au înflorit salcâmii!, exclamă Ilinca. Dar cățelușul se transformase
într-un prinț chipeș, care zise fericit:
– Înseamnă că tu ești sora mea, iar voi sunteți părinții mei! Doar acasă la noi
se împlinesc cele mai frumoase povești. Ai venit! Pe tine te așteptam cu toții!
Atunci să intrăm în poveste, zise Shiro, și să lăsăm timpul să împletească raze
de lumină în părul crăiesei noastre!
Imediat, lacul s-a umplut de nuferi. Lebedele au devenit prințese
care valsau pe unde albastre, lăsând să se zărească
cerul din adâncuri.
De atunci, în fiecare noapte,
undeva în depărtări,
se vede strălucind castelul
de catifea. Și mare bucurie
s-a instalat în sufletul celor
care trăiesc acolo.
Muzica nu s-a oprit
niciodată, iar la poartă,
trecătorul poate citi:
9
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Și-a venit o vrăbiuță
Lângă gard, pe o crenguță:
Dragii mei, sunteți acasă?
A-ntrebat zburând voioasă.

Din flori crescute în zori,
Ce-nfloresc de sărbători.
În mâini duce-un coșuleț
Cu gândul cel mai isteț,

Veste mare vă voi da,
Dacă mă veți asculta:
Iată, văd în depărtare,
O fetiță pe cărare,

Îl plimbă peste câmpii
Și e plin de bucurii,
Astăzi vi le-aduce vouă
Să-ncepeți o viață nouă!

Ce vine spre casa voastră.
Să-i deschideți o fereastră!
În suflet poartă lumină,
Iar părul, strâns în cunună,

Așa spuse vrăbiuța
Și-a zburat spre Ilincuța.
De atunci casa e plină
De iubire și lumină!

Prințul Cerbilor

Niciodată Lioara
nu adormea
fără să-i mulțumească
lui Dumnezeu
pentru că este sănătoasă
și are prieteni buni,
printre care și un pui de căprioară
care o vizita din când în când,
prin spatele grădinii
care dădea spre pădure.
Acolo îl aștepta fetița
când voia să mai afle
câte ceva din tainele pădurii:
câți stejari s-au întrecut în trânta crengilor, de ce s-a certat bursucul Gris
cu floarea de spin, dar, mai ales, cine locuiește pe tărâmul vorbitor – un loc
enigmatic unde ieșeau din iarbă sunete care mai de care mai duioase și se
întreceau cu cântecul păsărilor.
Într-o zi însă, Tosian, căci așa se numea prietenul ei, cerbul, n-a mai apărut.
Zadarnic l-a așteptat fetița. A venit amiaza, apoi umbrele au început
să se ascundă după casă și garduri, soarele și-a înfipt razele în spatele dealurilor,
noaptea s-a arătat grațioasă peste case, câmpii, drumuri și sate, iar somnul
alerga prin pădurile dintre Valea Ursului și Tâmpla Izvoarelor, în căutarea lui Tosian.
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Au trecut astfel zile întregi, apoi luni, iar neliniștea Lioarei creștea neîncetat.
Într-o dimineață s-a trezit devreme, cu gândul de a porni în căutarea lui Tosian.
A luat un coșuleț cu mere, pelerina pentru vreme rea și o brățară din fire
de borangic, împletită de bunica. Din loc în loc despletea firele și le agăța
de crenguțe, să le găsească la întoarcere.
Când a ajuns la marginea pădurii, a auzit un glas:
– Cine ești tu, draga mea, și ce gânduri te-au adus la noi?
Lioara s-a uitat împrejur, dar nu a văzut pe nimeni. A încercat să înainteze
printre arborii pletoși, însă pasul i s-a oprit în niște ferigi uriașe, iar în jurul ei
au început să danseze clopoței de catifea brodați cu rouă albastră.
Fetița i-a mângâiat cu duioșie și... minune! Lioara s-a transformat într-o
prințesă, iar clopoțeii dansatori în tineri chipeși care o sorbeau din priviri.
Un parfum amețitor s-a răspândit peste întreg ținutul și o muzică nemaiauzită
a umplut văile. Era glasul pământului, trezit de iureșul creat de Lioara.
Deodată, s-a făcut liniște. Din spatele unor stânci uriașe s-a arătat un călăreț
chipeș care a urcat-o pe calul său înaripat și au dispărut în ceață. Acolo se
zărea turnul de fildeș, bine păzit de Oamenii Nori.
Ușile s-au deschis îndată cu un scârțâit lung:
– Am adus-o, stăpâne! Mai ai și alte
dorințe?
Omul Nor, învăluit în culori șterse, a privit-o
cu ochii numai zâmbet.
– Ești frumoasă, draga mea, în curând vei
deveni regina norilor și vom stăpâni toată
întinderea aceasta.
12

– Dar, stăpâne, zise călărețul, aceasta este Împărăția Cerbilor, iar prințul...
– Taci, să nu mai aud de prinț. El zace în închisoarea cea mai adâncă
și niciodată nu va ieși de acolo! Apoi se întoarse spre Lioara:
– Odihnește-te! Vom călători mult, te vor cunoaște toate făpturile pământului.
Prințesa arătă că nu-i este teamă. I-a trântit ușa în față și s-a aruncat pe patul
în formă de frunză de stejar. Dar nici gând să adoarmă. S-a tot gândit cum
să scape din acel turn. Deodată a auzit un zgomot. Era un șoricel care urcase zidul
din piatră cenușie până în camera ei.
– De unde vii?, l-a întrebat tânăra.
– Din temniță!, a răspuns șoricelul. Acolo e Tosian. L-a închis
Stăpânul Norilor, dorind să-i ia împărăția.
– Tosian, ai zis?
– Da, prințesă! Îl cunoști?
– Du-mă la el, te rog, și te vom răsplăti
cu grâne din Hambarele Dorului.
– Hambarele Dorului ai zis? Acolo locuiesc
părinții mei. Pe mine m-a luat stăpânul
în carul cu spice de nori și m-a despărțit de ei.
Tare mult îmi doresc să-i revăd.
– Atunci să nu mai stăm pe gânduri.
Unde o fi cheia?
– Îți spun eu, Lioara. E în zid, într-o spărtură
pe unde pătrunde soarele din când în când.
Încerc să ți-o aduc, dar nu știu cât va dura asta.
Șoricelul s-a dat de trei ori peste cap
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și s-a transformat într-un spiriduș cu ciubote verzi și cămașă cu mâneci largi.
Avea plete și mustața răsucită, așa cum văzuse ea prin povești. În câteva minute
se auzi cheia răsucindu-se în ușă, iar tânăra alerga pe scările turnului, privind
din când în când în urmă și așteptându-l pe spiriduș. Dar spiridușul nu mai era.
Un șoricel năzdrăvan sărea în calea ei, arătându-i drumul.
Când treptele s-au sfârșit, au dat de o ușă ruginită. Ușa era în formă de elefant
și imediat i-a dus gândul că încuietoarea e în gura acestuia. Și nu s-au înșelat.
Au răsucit mânerul de fildeș și au pătruns într-o încăpere luminată în culorile
curcubeului. Într-un colț stătea un tânăr chipeș, iar alături se aflau niște coarne
de cerb. Îndată tânăra și-a dat seama că este prietenul ei.
– Tosian, vino! Vom fugi pe poarta dinspre stânci. Acolo e o cascadă în formă
de șarpe. Se răsucește la fiecare atingere a vântului. Nimeni nu ne va putea
prinde.
Așa au făcut. Șoarecele sălta printre umbre, iar cei doi alergau spre stânci.
Când a auzit Stăpânul Norilor că aceștia au evadat, s-a încruntat foarte tare
și a poruncit să fie prinși. Dar toți supușii au căzut în cascadă și s-au înecat.
Iar când au ajuns în mijlocul pădurii, s-a făcut liniște. Sute de păsări de toate
neamurile s-au adunat în stoluri, iar vulpile se aplecau, cu grație, în fața acestora.
Printre florile nemuritoare și-a făcut apariția Împăratul Cerbilor, îmbrăcat
în straie de vânătoare. Mare i-a fost bucuria când și-a văzut fiul pe care îl căutase
peste tot, alături de frumoasa Lioara.
La palat au fost întâmpinați de mama sa, Împărăteasa Cerbilor, care a dat
îndată poruncă să se înceapă pregătirile de nuntă. Și s-au veselit cu toții douăzeci
și patru de zile, vârsta pe care tocmai o împlinise Tosian. Iar în pădurile dintre
Valea Ursului și Tâmpla Izvoarelor, încă se mai vorbește despre fericirea acestora.
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Izvorul de argint

În fiecare noapte, înainte de a răsări luna, se pornea un cântec care răsuna atât
de tare încât trezea întreaga suflare din împrejurimi. Asta se întâmpla în Ținutul
de Argint, locul unde toate străluceau și se bucurau de o frumusețe fără seamăn.
Câmpiile se luau la dans cu dealurile, stâncile cu pădurile, căprioarele cu urșii,
păsările cu iepurii și piticii cu zâna codrilor. Și se făcea acolo o hărmălaie
de nedescris. Chiar și Moș Căpcăunu se veselea și se lăuda că nimeni nu-l întrece
la vânătoare!
Dar cine n-a auzit despre florile argintii? Cât vedeai cu ochii, fluturii se înșirau
ca niște salbe pe drum, pitindu-se unul în spatele celuilalt, și tot așa până când
apărea vântul și îi împrăștia prin pădure. Acolo era Castelul Regelui de Argint,
înconjurat de un pârâu fermecat. Regele avea un fiu care se numea Verban.
Prințul s-a arătat încântat de cântecul care umplea ținutul și nu de puține ori
adormea lângă izvorul care-și plimba povestea pe sub ferestrele odăii sale.
Și visa că glasul acela era al unei fete neasemuit de frumoasă,
dar de fiecare dată dispărea înainte de a se sfârși visul.
Într-o noapte a văzut un pantof fermecat care strălucea
ca luna în paharul cu vin așezat pe masa dinspre răsărit.
Spun fermecat, fiindcă strălucea atât de tare,
încât și bursucii se opriseră să-l admire
și veverițele erau invidioase
că nu se potriveau pe lăbuțele lor.
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Dar apa l-a acoperit cu valurile ei argintii și s-a făcut
nevăzut. În zadar l-a căutat prințul, în zadar au întrebat toți
supușii de existența vreunei zâne prin apropiere. Nimeni
nu știa nimic. Din ziua aceea, prințul nu s-a mai dezlipit
de lângă izvor. A venit iarna peste pădurea lui, în timp ce
dincolo de izvor era primăvară veșnică. Apoi
s-au copt merele în livezile uriașe, au plecat fântânile
să ude pământul pentru roade, însă prințul
era din ce în ce mai trist. Până când, într-o noapte,
l-a trezit cântecul unei tinere care poposise pe iarbă.
Bucuroasă că își găsise pantoful pierdut, se aplecase
să-l încalțe, când a auzit un glas:
– Cine ești tu, fată frumoasă, care ai fermecat
întreaga împărăție?
– Eu sunt Donia și merg la mama, sus, în munte,
să-i duc mâncare. Dar tu cine ești, străinule?
– Eu sunt stăpânul acestui ținut, prințul Verban.
Și arătă cu mâna peste păduri, din care ieșea,
triumfător, un castel auriu.
– Dar cine este mama ta de n-am zărit-o până acum?
– Mama mea trăiește într-o peșteră din Munții Străini.
Lumea spune că e vrăjitoare, dar eu știu că nu este așa.
A fost o zână bună, dar Moș Căpcăunu
a transformat-o într-o bătrână zbârcită
și a închis-o în peșteră.
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– Dar care a fost motivul supărării sale?
– Moș Căpcăunu voia s-o ia de soție, iar mama s-a împotrivit. Asta e demult,
eu eram o copilă care a văzut totul, pitită după niște tufe de zmeură.
– Vino cu mine, Donia, aș vrea s-o cunosc pe mama ta. Dar mai întâi să trecem
pe la coliba Căpcăunului, să-l luăm și pe el cu noi.
Căpcăunul dormea, dar s-a trezit speriat:
– Mărite prinț, ce vânt vă aduce la mine în toiul nopții?
– Căpcăunule, ce știi despre mama Doniei?
– E în munți, asta știu.
– Ai putea să-mi spui cine a dus-o acolo?
Moș Căpcăunu s-a fâstâcit puțin, apoi a recunoscut:
– Eu...
– Atunci tot tu o s-o eliberezi de acest blestem. Altfel te voi închide
în Temnița Racilor și nu știu dacă o să-ți placă!
Bătrânul a pornit îndată pe poteci, alergând de rupea pământul. La ușa peșterii
se opri. În adâncuri era lumină de parcă strălucea soarele. Iar când au coborât
pe rădăcinile de stejar, Zâna Blândeții își arătă chipul neasemuit de frumos:
– Îți mulțumesc, mărite Prinț! Blestemul meu s-a rupt când stăpânul
acestui tărâm a trecut pragul rădăcinilor de stejar.
Apoi și-a îmbrățișat fiica.
– Tu să dispari, Căpcăunule!, i-a ordonat Prințul Verban.
Te vei duce în Mlaștina Rușinii, acolo vei petrece restul zilelor.
Mulțumește-te că nu te închid aici, în locul ei.
De atunci izvorul n-a încetat să cânte. Chiar și la nunta lor
și-a potrivit instrumentele. Iar dacă treceți prin apropiere,
opriți-vă o clipă, să ascultați povestea frumoasei Donia și a lui Verban.
19
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Norocel cel Harnic

A fost cândva un om putred de bogat,
căruia i se spunea Radu cel Lacom.
El avea trei fii: fiul cel mare
se numea Ionaş cel Leneş,
asta fiindcă era într-adevăr foarte
leneş. Dormea toată ziulica la umbra
unui tei bătrân din faţa casei lor
și se trezea numai când era chemat
să mănânce. Cel de-al doilea
se numea Filimon cel Umblăreţ,
deoarece colinda întruna munţii
şi văile pierzându-şi timpul
cu tovarăşii săi în căutare de aventuri.
Al treilea însă, Norocel cel Harnic,
muncea din zori şi până seara, ocupându-se
cu fel de fel de îndeletniciri,
numai să nu stea degeaba.
Şi pe cât erau fraţii săi de leneşi şi tatăl lor
de lacom, pe atât era el de bun şi darnic.
De aceea fraţii lui îl urau foarte tare şi se gândeau
cum să facă să-l gonească de la casa părintească.
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Într-o zi însă o idee încolţi în mintea lui Ionaş cel Leneş. El alergă iute
la Filimon cel Umblăreţ şi zise:
– Frate, cred că am găsit calea să scăpăm de Norocel.
– Spune, se bucură cel de-al doilea, frângându-şi degetele a nerăbdare.
– Ştii mărul cel fermecat la care tata ţine ca la ochii din cap?! Hai să-l furăm
şi să-l ascundem undeva atât de bine încât să nu-l găsească nimeni. Când tata
va întreba de el, să-i spunem că l-am văzut pe Norocel admirându-l.
– Bună idee, frate, hai să acţionăm!
Furară mărul cel fermecat pe care tatăl lor îl iubea nespus şi îl ţinea la fereastra
dormitorului său. Şi, de leneşi ce erau, l-au rugat pe Norocel să le sape o groapă
în grădină, spunându-i că vor să sădească un pom. Într-adevăr, au plantat un cais,
iar la rădăcina lui au ascuns mărul cel fermecat. Apoi au aruncat două lopeţi de
pământ peste trunchiul firav și l-au rugat din nou pe Norocel să le termine treaba.
Trecu o zi, trecură două, iar cei doi fraţi aşteptau cu sufletul la gură momentul
în care fratele lor va fi pedepsit.
În sfârşit, sosi şi ziua aceea.
– Hei, copii, mânca-v-ar pământul! Veniţi degrabă aici! Apoi mai trase printre
dinţi câteva înjurături.
Norocel sosi primul.
– Norocel, zise tatăl său, n-ai văzut cumva mărul cel fermecat de la fereastra
camerei mele?
– Nu, tătucă, eu nu-mi permit să intru în camera ta, dar să pun mâna
pe ce nu-mi aparţine!
– Minte, strigară ceilalţi fraţi în cor, apropiindu-se. L-am văzut furişându-se
în camera ta, apoi admirând mărul. S-a uitat în toate părţile şi a dispărut cu el.
22

Auzind acestea, Radu se înfurie
foarte tare şi fără să mai stea pe gânduri,
îi arse o palmă mezinului, zicându-i:
– Nu-i destul că eşti hoţ, mai eşti
şi mincinos pe deasupra! Dispari din ochii mei,
pentru totdeauna!
Inimile fraţilor săi se umplură de bucurie.
Cu toate acestea, îngânară:
– Iartă-l, tată, că o fi greşit şi el!
– Să-l iert? Nici vorbă!, zise mânios Radu cel Lacom.
Uite, chiar acum am să-l închid în grajdul cel vechi
de la marginea pădurii. Şi acolo îi vor putrezi
oasele dacă nu va spune unde a ascuns mărul.
La început Norocel plânse, apoi se rugă
lui Dumnezeu să mai înmoaie inima tatălui său.
Primea mâncare o dată pe zi şi atunci puţină. Dar cum acolo se afla şi un mânz
prăpădit, de multe ori se lipsea în favoarea acestuia.
Zilele treceau toate la fel. Într-o dimineaţă însă, se trezi singur în încăpere.
Mânzul dispăruse. Privi mirat în jur. În faţa grajdului păştea un cal frumos
pe o mirişte plină de flori albastre.
– Doamne, zise Norocel, cred că visez.
– Ba nu visezi deloc, bunul meu prieten. Datorită ţie, puterile mi-au revenit
și am rupt lacătul care ne ţinea prizonieri. Eu sunt prințul Ținutului Albastru.
Sunt mulţi ani de când tatăl tău a furat mărul fermecat de la tatăl meu, împăratul.
De atunci duc viaţa aceasta de mânz, ostatic în grajd, transformat
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chiar de Radu cel Lacom, care mi-a omorât părintele. Ajută-mă, te rog,
să-l găsesc şi îţi voi fi veşnic recunoscător.
Îndată au început căutările. Așteptau să primească mâncarea ca să nu observe
cineva lipsa fiului cel mic și porneau la drum. Zadarnic însă. Dar tocmai când
era să piardă orice speranţă, Norocel visă grădina casei cu caisul pe care chiar el
îl sădise. Sări brusc din somn şi îşi trezi şi prietenul.
– Vino, zise, cred că am găsit ce căutam.
Merseră în grădină şi săpară la rădăcina pomului. Ceva sclipi la lumina lunii.
Bucuroşi, luară cu grijă preţiosul obiect şi se ascunseră în pădure.
– Măr fermecat, se rugă mânzul, vreau să redevin prinţul care am fost, stăpânul
tău.
Îndată, un tânăr chipeş îşi scutură pletele.
Se îmbrăţişă cu Norocel şi jură
să nu se mai despartă niciodată.
Apoi au plecat împreună spre
Ţinutul Albastru
unde mama şi sora sa îl plânseseră
atâta amar de vreme.
Povestea spune că Norocel s-a căsătorit
cu sora prinţului. Iar Radu cel Lacom
a devenit un tată bun,
la fel ca fraţii săi, transformaţi
chiar de mărul cel fermecat.
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Floarea Dorului                              

În urmă cu câteva sute de ani, Floarea Dorului era o fată neasemuit de
frumoasă, cum rar se mai găsea prin părţile acelea.
Locuia la marginea unui sat împreună cu tatăl ei, bătrân şi neputincios, dar
cu inima mulţumită de fiica sa, care era pe cât de frumoasă, pe atât de harnică.
În gospodăria lor, ordinea era desăvârşită.
Florile din faţa casei parcă vorbeau
în multitudinea de culori veşnic vii.
Până şi fântâna cu apă cristalină
era mulţumită de felul în care fata
o curăţa de frunzele uscate
ce-şi mai găseau din când în când
odihna pe oglinda ei. Nimic nu putea
egala bunătatea şi frumuseţea
celei care zdrobea de invidie inima
multor fete din sat. Însă ea nu făcea
din aceasta un motiv de mândrie.
Mai mult, nici vorbele de laudă nu-i atingeau inima.
Aşa îşi ducea mai departe viaţa tihnită şi monotonă. Mergea deseori
pe marginea lacului din pădure şi se aşeza pe iarbă. Apoi începea să cânte atât
de frumos, încât şi păsările stăteau în loc s-o asculte. Nici vântul nu se clintea
printre frunze. Căprioarele se adunau laolaltă, chiar şi iepurii uitau de frică,
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iar vulpile deveneau deodată animale cinstite. Uitau cu toţii de duşmănie
şi se îmbătau cu glasul de foc al Florii Dorului.
Într-o zi însă, pe când cânta cu atâta foc, s-a întâmplat să treacă prin apropiere
feciorul Împăratului Codrilor, care se afla la vânătoare împreună cu supuşii săi.
Pădurea întreagă răsuna de glasul fermecat al fetei.
Prinţul rămase uimit de glasul ei şi porunci:
– Împrăştiaţi-vă cu toţii, colindaţi
pădurea întreagă şi să nu vă întoarceţi
până nu-mi veţi aduce fiinţa
care mi-a cucerit inima!
Zadarnice au fost căutările.
Fata se retrăsese
în cămăruţa ei şi începuse să brodeze.
Aşadar, prinţul avu parte
de un adânc sentiment de tristeţe,
căci el însuşi nu găsi decât unda cristalină
a lacului, şi ea fermecată de gingăşia Florii Dorului. În rest, o babă slută cu
vreascuri în spate le spuse că ea este singura fiinţă care străbate codrul şi că totul
nu este decât o închipuire. Dar în aer se mai simţea freamătul unui cânt divin,
pierdut printre crengile sălciilor.
Întors la palat, fiul Împăratului Codrilor se hotărî să dea un mare bal, la care
să fie invitate toate fetele de prin împrejurimi. Şi trimise supuşii să pună din loc
în loc următorul anunţ: „Din porunca Împăratului, toate fetele cu vârsta cuprinsă
între cincisprezece și douăzeci de ani sunt invitate la palat, unde se va ţine mare bal,
pentru a fi aleasă mireasa potrivită prinţului”.
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Vestea aceasta făcu iute înconjurul satului.
Fiecare fată se vedea stăpână la palat,
numai Floarea Dorului trimise o scrisoare:
„Rog Înălţimea Voastră să mă ierte, dar
starea de sănătate a tatălui meu mă împiedică
să particip la marele bal. Cu regret,
Floarea Dorului.”
Invitatele au sosit în mare grabă.
Atmosfera era fascinantă. Cu toate acestea,
nemulţumirea prinţului întrecu toate speranțele.
Ofta întruna, măsurând, cu privirile, încăperea.
Într-un târziu, prinţul se retrase în dormitorul său, singur şi dezamăgit,
nu înainte de a anunţa anularea căsătoriei.
În acest timp însă, bătrânul murea în braţele fiicei sale.
Singură, luptându-se cu durerea, zilele ei nu mai aveau farmecul de altădată.
Tristă, căutându-şi fericirea pierdută, n-a mai cântat pe marginea lacului.
Stătea acolo ore întregi, pe iarba moale, uneori adormind şi trezindu-se în
răcoarea dimineţii.
Într-o noapte plină de stele, pe când se întâmplase să adoarmă în liniştea
apelor, îşi visă tatăl care o striga: „Floare de Dor, vino aici la mine. Vei avea
mângâierea mea şi nu vei mai fi singură!”
Atunci, fata s-a ridicat, a făcut un pas... doi... şi apa a înghiţit-o lacomă. În urma
ei a răsărit o mulţime de flori albe care pluteau pe oglinda apei. Iar seara, când
păsările o chemau cu trilul lor, Floarea Dorului revenea printre frumoasele flori,
privind cerul înstelat şi cântând odată cu ele.
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Zvonul morţii ei se duse iute şi la palat.
Noapte de noapte, mulţimea se aduna s-o vadă.
Când o văzu Prinţul Codrilor, își simţi inima
zvâcnind cu putere şi se aruncă îndată
în unda lacului, parcă la chemarea ei.
Şi au dispărut împreună în adâncuri.
Unii spun că blânda zână a apelor
i-ar fi primit în castelul ei,
alţii spun că s-ar fi transformat în lebede,
dar adevărul nimeni nu-l cunoaşte.
Taina lor a pierit odată cu ei.
Doar câțiva bătrâni își mai amintesc
despre frumusețea tinerei de sub ape.
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Soarele și Maura

Cu multă, multă vreme în urmă,
când Soarele mergea pe pământ alături
de oameni, undeva în partea de nord
a Împărăţiei Soarelui se afla Împărăţia Norilor,
unde lumina nu pătrunsese niciodată
deoarece o vrajbă veche făcuse hotar
de netrecut între cele două împărăţii.
Şi cum vă spuneam, cu foarte mulţi ani în urmă, era tot timpul lumină în acest
tărâm şi deci, ziuă nesfârşită. Oamenii nu se odihneau, ci munceau fără oprire,
până când stăpânul lor le porunci:
– Gata, v-ajunge! Acum odihniţi-vă!
– Nu ne putem odihni, zise unul dintre ei, căldura ne va moleşi. Preferăm
să muncim decât să ne scadă puterile.
– Şi până când o să munciţi atât?, îi mai întrebă Soarele.
– Până când Împăratul Norilor ne va deschide porţile şi ne vom putea răsfăța
la umbră.
Auzind acestea, Soarele s-a întristat foarte tare şi-n ziua aceea n-a mai scos
niciun cuvânt. Se gândea întruna cum să facă să-şi mulţumească supuşii,
presimţind ca în acest ritm o să-i piardă curând.
Se hotărî ca în zilele imediat următoare să colinde pe la hotarele sale,
doar, doar va găsi o soluţie să stea de vorbă cu Împăratul Norilor.
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Dar se ştia foarte bine că Împăratul Norilor nu ieşea niciodată din castelul
unde locuia împreună cu împărăteasa şi cele două fiice ale sale.
Însă, pe când Soarele încălecat pe calul său de raze aurii galopa trist, fata cea
mare a împăratului s-a îmbolnăvit foarte greu şi nicio iarbă de leac nu s-a dovedit
a-i fi de folos. Au chemat vrăjitori de tot felul, până şi pe Barbă Ghem
l-au chemat, din Ţara Curiozităţilor, şi pe Dresorul de Peşti Zburători,
dar zadarnic. Pe zi ce trecea, Maura se făcea tot mai palidă şi mai tristă.
Atunci, împăratul dădu zvon în întreaga sa împărăţie, că dacă va reuşi cineva
să-i vindece fiica, i-o va da de soţie.
Zeci de supuşi s-au perindat prin faţa Maurei. Fiecare cu idei ori gesturi noi,
însă fata nici măcar nu se deranja să-i privească.
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În acest timp, cel mai bătrân dintre oamenii-nori se afla aproape de Împărăţia
Soarelui, iar când zări calul de raze aurii şi pe însuşi Marele Soare, se bucură
foarte şi strigă cât îl ţineau puterile:
– Hei, Mărite Soare, apropie-te că vreau să-ţi vorbesc!
Soarele s-a apropiat şi a zis omului-nor:
– Tu nu ştii oare că la voi în împărăţie este interzis acest lucru?
– Ştiu, dar acum nimeni nu se mai ocupă
de respectarea legilor. Fata cea mare
a împăratului e pe moarte şi nimeni
n-o poate salva. Nu vrei tu să încerci,
poate că frumuseţea ta o va face
să deschidă ochii şi o va înveseli?
– Am să încerc, se bucură Soarele,
gândindu-se degrabă că acesta
ar fi un bun prilej de împăcare.
Pătrunse pe hotarul vecin, iar în urma sa
rămâneau dâre luminoase, de foc.
Când a ajuns la palat, o lumină mare
l-a învăluit şi întreaga suflare a încremenit
de uimire. Era pentru prima oară
când oamenii-nori vedeau atâta strălucire.
Însăşi Maura deschise ochii şi vorbi:
– Bine ai venit, frumosule prinţ!
Strălucirea ta îmi vindecă sufletul. Nu mai pleca,
te rog, m-am săturat de întunericul cel veşnic, îmi scurtează zilele!
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– Cu îngăduinţa tatălui tău, voi fi mereu lângă tine, zise Soarele.
– Fiţi binecuvântaţi, se auzi vocea împăratului. Îţi mulţumesc, dragul meu,
că ai redat viaţa şi fericirea fiicei mele. De acum înainte vom dărâma hotarele
dintre ţinuturile noastre iar oamenii-nori și oamenii-soare vor deveni fraţi.
Şi nicicând ura nu va mai roade sufletele noastre. De azi înainte prietenii tăi
vor găsi oricând un loc de odihnă la umbra norilor.
În curând Soarele s-a căsătorit cu Maura. Și era prea fericit pentru a observa
că de atunci supuşii săi deveniseră mai leneşi.
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Satul Scorpionului

O statuie de piatră arsă îşi are statornicia lângă un deal, la marginea unui drum
care face legătura cu Oraşul Bântuit.
Legenda spune că în timp ce fantomele ocupaseră oraşul acesta întunecat,
un tânăr care se numea Zorian, îngrozit de scenele înspăimântătoare, alerga
să se ascundă şi să scape de pericolul la care erau expuşi cu toții.
Pe drum însă, trecând prin Satul Scorpionului, întâlni o fată frumoasă, care-l
făcu îndată să uite scopul fugii sale; avea părul ca abanosul, ochii ca albastrul
cerului, gura ca fraga coaptă, mâini fine ca mătasea, picioare ca fulgul dănţuind
în văzduh.
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Toate acestea i-au dat lui Zorian un sentiment nou și plăcut, pe care nu-l putea
alunga. Niciun pericol nu-l mai speria, niciun vuiet, nici freamătul locuitorilor
care alergau îngroziți. Dar până se dezmetici el, fata dispăru.
– De ce vă uitaţi aşa la mine, oameni buni?, îi întrebă pe cei care-l priveau
miraţi.
– Te-ai îndrăgostit, băiete, zise unul dintre ei, dar de cine nu trebuie! Aridana
e logodnica fiului Scorpionului şi dacă o să afle, bine n-o să fie de tine.
Însă omul se duse cu sfatul său cu tot, că lui Zorian îi intrase pe o ureche
și îi ieşise pe alta.
Începu s-o caute pe Aridana peste tot.
În sfârşit, a găsit-o stând pe malul unui lac, privind în undele lui.
Se gândea că necazurile ei ar lua sfârşit dacă se va lăsa înghiţită
de împărăţia apelor.
Văzându-l pe Zorian, începu să plângă.
– De ce plângi?, o întrebă acesta.
– Ascultă povestea mea, zise fata cu glas cristalin. Zorian se aşeză lângă ea,
pe iarba pufoasă.
În jurul lor, păsările înălţau triluri fermecătoare. Se roteau deasupra lor,
într-o horă aeriană, parcă dorind să-i apere de ceva rău.
– Tatăl meu, începu fata, este Regele Stâncilor. Palatul nostru se află pe Stânca
Dorului, iar împărăţia noastră are lacuri, câmpii şi munţi, mări, insule şi, în plus,
Oraşul Ascuns. Un oraş în care poţi pătrunde prin Tunelul Crestat, pe care numai
familia noastră îl cunoaşte. Acolo, singura lumină care-ţi călăuzeşte paşii
este luna. Dar ea are raze albastre, combinate cu praf de trandafiri gelatinoşi.
Iar la intrare stă inscripţionată pecetea oraşului: o uriaşă petală de trandafir.
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Într-o zi am coborât la poalele Munţilor
Sfărâmaţi pentru a culege flori de mătase.
O pasăre măiastră m-a desfătat cu trilul ei
şi fără să-mi dau seama, am trecut hotarul.
Iar vecinul nostru este Regele Scorpionilor,
cel mai de temut dintre regi. Fiul său lenevea
în iatac şi, zărindu-mă, m-a răpit
pentru a-i deveni soţie. Nunta urma
să aibă loc a doua zi, dar cum fantomele
au început din nou să bântuie oraşul
ca pe vremea strămoşilor, fiul Scorpionului
a amânat ceremonia până ce va putea căpăta puteri şi asupra lor.
Dar n-a apucat să povestească tot, că un vuiet puternic a făcut să se cutremure
văile şi fiul Scorpionului a început să urle:
– Cine a cutezat să-mi fure iubita?
– Suntem pierduţi, strigă fata, tremurând.
Zorian o strânse cu putere la piept. Atunci, din părul Aridanei se auzi o voce.
– Ce se aude, Aridana?
– Este vocea bunicii mele! Agrafa pe care o port în păr e un dar de la ea,
când era pe patul de moarte!
Dar fiul Scorpionului se afla deja în faţa lor.
– Bunico, ajută-ne!, strigă din răsputeri fata.
Fantoma bătrânei împărătese a Stâncilor apăru înaintea lor.
– Nu-ţi fie frică, draga mea, sunt aici!, zise aceasta. Iar lângă mine
am toate suratele.
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Un nor înecăcios a umplut îndată ținutul, înghițind viitorul mire.
– Vă las cu bine, zise fantoma-bunică, regretând ca nu-și poate îmbrăţişa
nepoata. Însă o furtună mare se iscă din toate zările şi un uriaş hidos porni
să-şi răzbune fiul. Dar fantomele au suflat peste el duh rece şi l-au prefăcut îndată
în stană de piatră acolo, la poalele muntelui, înconjurat de brazi frumoşi.
Trecătorii îl privesc totuşi cu teamă, fiindcă, în fiecare noapte, din stana
de piatră curge sânge amestecat cu păcură, iar la fiecare atingere cu pământul
se transformă în şerpi care se târăsc în Pădurea Scorpionului. Dar acolo mor
repede, de dorul stăpânului lor.
Iar prin Tunelul Crestat se aud și acum chiote de veselie.
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Ariana și Împăratul Vulturilor

Undeva, în mijlocul
unei păduri adânci, locuia
o fată frumoasă, împreună
cu bunica ei. Ariana,
că așa se numea, nu-și cunoscuse
niciodată părinții. De câte ori
vorbea despre ei, bunica
schimba subiectul. Nu înțelegea
ce ascundea bătrâna, dar fata se mulțumea să se roage lui Dumnezeu
și să-i aștepte ani în șir, iar în ultimul timp împreună cu un prieten drag:
un vultur pe care fata îl numise Aripioară. Îl crescuse de mic, de când l-a găsit
în pădure, căzut printre crengi. Avea aripa ruptă și l-a bandajat cu cordonul de la
rochița de catifea, apoi l-a uns cu alifie din rădăcină de zmeur, așa cum o auzise
pe bunica ei. Mai întâi l-a ascuns sub un maldăr de frunze, apoi în cotețul spart
al lui Gurău, cățelușul care se îmbolnăvise și o părăsise. Dar fiindcă aripa
nu se vindeca și vedea durerea din privirile puiului de vultur, și-a luat inima
în dinți și i-a zis bunicii:
– Bunico, aș vrea să-ți spun ceva. Dar te rog să nu mă cerți.
Bunica a strâns-o la piept, a mângâiat-o pe părul împletit în codițe și a zis:
– Draga mea, tu știi că ești lumina ochilor mei! Cum aș putea să te cert, fetiță
minunată? Sufletul tău cald nu te-ar lăsa să faci nimănui niciun rău.
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– Atunci vino cu mine! Și Ariana a strâns-o pe bătrână de mână și a început
să alerge bucuroasă, mai să se împiedice de un braț de nuiele aduse pentru foc.
Însă, în fața cotețului s-au oprit. Aripioară nu mai era acolo. Dintr-un alun
s-a auzit un țipăt scurt. Era glasul vulturului de aur, drept mulțumire și mândru
că poate zbura.
Atunci, Ariana s-a apropiat de el și a zis:
– Aripioară, m-ai speriat! Am crezut că ți s-a întâmplat ceva rău.
– Nimic rău nu mi se mai poate întâmpla, fată frumoasă! M-ai salvat, iar
gestul tău va fi răsplătit. Sunt Torgo, fiul Împăratului Vulturilor. Într-o zi eram la
vânătoare cu tatăl meu. Prima mea vânătoare. Am rămas în urmă și m-am rătăcit.
Apoi am vrut să prind un iepure, cum m-a învățat tata. Mai bine că m-am rănit.
Bietul de el, fugea cât îl țineau puterile! Și o lacrimă s-a ivit în colțul ochiului.
Apoi a întins aripa și a mângâiat-o. Crescuse atât de mult, că aproape
a înfășurat-o în pene.
– Aripioară, dar tu vorbești! Ești un vultur fermecat, nu-i așa?
– Ariana, doar ți-am spus că sunt fiul Împăratului Vulturilor. Și nu te voi părăsi
niciodată. Te voi iubi și voi avea grijă de tine și de bunica ta.
Au mai trecut câteva luni, iar Torgo făcuse destule exerciții
de zbor cât să-și testeze puterile. Într-o zi a decis:
– Ariana, pregătește-te de plecare!
Cu siguranță că părinții mei mă caută și acum.
– Dar... se auzi îngrijorarea bunicii.
– Fii liniștită, bunico! Va călători pe aripile mele.
Vom cutreiera păduri și stânci mărețe și nimic
nu ne va opri să ajungem la palatul tatălui meu.
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Apoi o voi aduce înapoi. Vor veni
și părinții mei să te vadă.
– Ai încredere, bunico! Așa va fi!
Aripioară nu mă minte, știu asta!
Și-a luat în grabă un pulover
și a urcat în spatele
lui Torgo. Aripile lui
i s-au părut nesfârșite.
Avea loc acolo să doarmă,
să se zbenguie, să facă ce vrea.
Dar s-a mulțumit să admire
peisaje de basm. Au trecut
peste păduri colorate,
cu copaci care cântau și dansau într-un ritm amețitor.
Izvoarele se învârteau în jurul lor și aveau rochii de spumă. Păsările ciripeau
și se bucurau, iar viețuitoarele stăteau de vorbă pe iarba lucioasă. Apoi au atins
stâncile cele mai mărețe, unele semănau cu niște săgeți pe care serveau masa nori
albaștri, altele cu niște fecioare care mângâiau cerul. A urmat apoi marea
de smarald, o întindere verde-albastră, cu pești la fel, mulți și zburdalnici,
înșiruiți pe lângă catargele corăbiilor în formă de vultur. Fiindcă de aici începea
împărăția Vulturilor de Aur. Deodată, marea s-a deschis, iar cei doi au pătruns
în adâncuri. Ariana s-a șters la ochi, crezând că visează. În fața lor se întindea
un palat imens, înconjurat de flori de tot felul. Aleile din curtea interioară erau
presărate cu praf de aur, iar la colțuri străjuiau vulturi cu pene multicolore.
Unii vorbeau, alții cântau, dar fiecare era la postul lui.
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Când i-au zărit, împăratul și împărăteasa s-au transformat în oameni și au venit
degrabă în întâmpinarea lor. Mare bucurie a fost atunci. Torgo a devenit un prinț
de toată frumusețea și le-a povestit cum Ariana i-a salvat viața. Fata însă nu mai
contenea să se minuneze de acea lume fermecată. Părea străină și totuși de-a lor.
Vedea locuri noi și i se părea că le-a mai vizitat, cândva, în vis.
Și au dat, în cinstea noilor veniți, un ospăț mare, la care a fost invitat
tot neamul vulturesc. Atunci prințul le-a spus părinților săi:
– Vă rog să veniți cu mine. Ariana trebuie să se întoarcă la bunica ei. Aș vrea
să fiți martori la fericirea noastră.
Împăratul și-a dat seama îndată ce gânduri are fiul său. I-a șoptit împărătesei
ceva la ureche și, bucuroși, s-au pregătit de drum.
Toate locurile peste care zburaseră în urmă cu puțin timp, se schimbaseră.
Pădurile se transformaseră în câmpii, munții în oglinzi de zahăr, izvoarele
se adunaseră în fântâni, iar drumurile se strângeau în buchete din loc în loc, apoi
se desfăceau ca un evantai în care doreai să te rătăcești de atâta splendoare.
Bunica îi aștepta la poartă. Când a văzut alai peste curtea lor, și-a făcut cruce.
Și din nou cei trei au luat chip de om. Era frumos Torgo, și nu-și luau ochii
unul de la celălalt.
Atunci Împăratul Vulturilor a rupt tăcerea:
– Bunico, am venit să cer, în numele fiului meu, pe nepoata ta de soție.
Să veniți cu noi la palat și să trăim fericiți. Din când în când să ne întoarcem aici,
la casa cu acoperiș de stuf, să sărbătorim faptul că s-au cunoscut într-un mod atât
de... omenesc. A, era să uit! Dar nunta o vom face aici, să răsune pământul
de veselie!
De atunci, din când în când, în jurul căsuței din pădure se rotesc vulturi. Sunt
solii trimiși de Ariana să le aducă vești din lumea în care a cunoscut fericirea.
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Fetița orfană

A fost odată, tare demult, o fetiță pe nume Anca și avea șase ani. Părinții ei,
negustori renumiți în locurile acelea, o crescuseră cu blândețe și cu credință în
Dumnezeu. De dimineața până seara târziu, Anca îi aștepta, stând de vorbă cu
florile și viețuitoarele, fiindcă ei transportau și vindeau mărfuri și în alte orașe.
Într-o zi au plecat înainte de ivirea zorilor, deoarece drumul pe care trebuia
să-l parcurgă era foarte lung. Când s-a trezit fetița, părinții ei erau departe, iar
Anca s-a apucat să deretice prin casă și prin fața casei, așa cum obișnuia
de fiecare dată.
A venit seara, apoi miezul nopții, singurătatea a început să umple încăperea,
iar îngrijorarea s-a ghemuit în sufletul fetiței.
A doua zi, devreme, la poartă bătu mătușa ei, sora tatălui,
o femeie cu privirea întunecată și care, cu ton aspru, i-a zis:
– De astăzi te vei muta la mine,
dar nu pentru mult timp.
Părinții tăi au murit, adică mama, iar tatăl...
Au avut un accident de circulație.
În acea clipă, cerul s-a prăbușit
peste pământ și s-au amestecat
toate în mintea ei: case, fântâni,
păduri, animale, drumuri...
– Dar, mătușă...
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– Niciun dar. Am hotărât! Câteva zile, apoi te voi duce la orfelinat. N-am chef
să-mi umplu viața cu o mucoasă.
Casa și-a pierdut îndată strălucirea, ca o floare care s-a ofilit brusc. Până și
poarta scârțâia a tristețe, iar câinele s-a apucat să urle și n-a mai vrut să mănânce
nimic.
Anca a început să plângă cu lacrimi amare, și a plâns continuu, câteva zile,
uneori pe furiș să n-o certe mătușa cea rea.
La orfelinat, viața era dură. Copiii de acolo au primit-o cu vorbe grele:
– Mai bine ai pleca după ai tăi! Ne obosești.
Dar Anca se refugia într-un colț, lângă fereastră, și privea lung spre drumul
care o adusese aici. Undeva, departe, era casa ei. Își imagina bucuria cu care
își întâmpina părinții de câte ori se întorceau acasă de la treabă, veselia din zilele
în care petreceau împreună. Pe bunici nu-i cunoscuse niciodată, și ei plecaseră
din lumea aceasta, altfel poate n-ar fi rămas a nimănui.
Și s-a gândit ca în fiecare zi să-i scrie lui Dumnezeu câte o scrisoare,
în care îl ruga să-i aducă părinții înapoi.
– Aici nu se întâmplă minuni, i-a zis o îngrijitoare. Să te mulțumești
dacă va veni, cândva, și la tine, femeia care te-a adus la noi.
Inima fetei se întuneca la asemenea vorbe, dar ea nădăjduia că Dumnezeu
ascultă copiii cuminți
și le deschide o poartă.
Și poarta s-a deschis la scurt
timp după aceea. Pe ea a intrat
o familie bogată care voia
să înfieze un copil.
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Toți colegii ei se îngrămădeau pe lângă cei doi, dorind să-și schimbe viața. Numai
Anca stătea într-un colț și plângea. Văzându-i tristețea, aceștia s-au apropiat de ea
și au mângâiat-o:
– Spune, fetiță frumoasă, vrei să vii acasă la noi? Vom face să uiți necazul prin
care treci și dacă Dumnezeu așa a vrut cu părinții tăi, înseamnă că tot el vrea
să ducem mai departe iubirea lor pentru tine.
După câteva luni, timp în care s-au făcut formalitățile de înfiere, Anca pășea
de mână cu noua ei mamă într-o casă frumoasă, la marginea unei păduri. Avea
și un lac în apropiere, și iepurași de casă avea. S-a împrietenit repede cu câinele
și au devenit tovarăși de joacă.
Într-o zi, la ușa lor a sosit un bărbat. Când l-a zărit, fetița a tresărit.
– Nu te speria, sunt eu, tatăl tău. Am venit să văd ce faci, iar dacă vrei, să te iau
acasă.
– Dar tu ai murit, a strigat fetița!
– Am fost în comă mult timp, dar acum sunt bine. Cu toții au crezut
că nu-mi voi reveni niciodată, dar Dumnezeu face minuni.
Noii părinți l-au invitat în casă și au povestit, până târziu în noapte, toate
întâmplările prin care au trecut, tată și fiică, separat. Și, pentru prima dată după
mult timp, s-a auzit glasul zglobiu al Ancăi, bucuroasă de revederea cu tatăl ei.
Dar bunătatea acestei familii trebuia răsplătită. Găsise, în noua casă, dragoste
și mângâiere, jucării de tot felul, prieteni de seama ei care veneau să se joace.
– Ce să zic? Cum să fac, Doamne?, se întreba fetița.
– Fă așa cum simți, Anca noastră, zise mama adoptivă. Dacă vrei să mergi
acasă cu tatăl tău, te înțelegem și vom fi lângă tine. Să nu crezi că vom schimba
ceva aici. Camera ta își va păstra frumusețea și te va aștepta de câte ori
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vei dori să te întorci, fie și numai în vizită. Pentru noi vei rămâne raza de soare
care ne-a luminat viața.
Atunci, Anca i-a îmbrățișat pe cei doi soți, și-a luat tatăl de mână și a zis:
– Să mergem! Mi-e tare dor de casa noastră. Dar vreau să veniți și voi cu mine.
Ca să învățați drumul dintre noi.
Lacrimi de fericire s-au ivit pe obrajii tuturor.
După întoarcerea fetiței, casa lor a devenit iarăși luminoasă, dar mereu a simțit
lipsa mamei. Atunci pornea spre cealaltă mamă, să-i mulțumească lui Dumnezeu
pentru minunea pe care i-a dăruit-o.
(După imaginația fiului meu Daniel Zaharia, la vârsta de 5 ani)
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Vrăjitoarea din Munții Miraculoși

La poalele Munţilor Miraculoşi
se întindea un sat ascuns în păduricea
de brazi care-l păzea ca nişte străjeri
pururi neobosiţi. Oamenii locului
erau veşnic înspăimântaţi de urletele
ce se dezlănţuiau în fiecare noapte
de undeva de pe crestele munţilor.
Se zvonea că demult, acolo, trăia,
într-o colibă noduroasă,
Vrăjitoarea cea Neagră, dar nimeni
nu avusese curajul să descopere
adevărul.
Pentru a face rost de lemne de foc,
localnicii au tăiat toţi pomii din sat,
ba mai mult, s-au împrumutat la vecini,
care, în scurt timp i-au refuzat,
făcându-i leneşi şi fricoşi. Şi cum nevoia te împinge să treci peste obstacole,
aşa se întâmplă şi cu oamenii noştri. Într-o bună zi s-au adunat cu mic cu mare
în centrul satului, să-şi hotărască soarta. Unul propuse să dea foc pădurii, doar
aşa va pieri şi vrăjitoarea, altul – să dea drumul la câini, iar alţii – să se mute
din acel sat. Numai unul mai curajos, Andu, se desprinse din mulţime şi zise:
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– Aţi înnebunit fraţilor, oare de nimic nu sunteţi buni? Aţi avut fel de fel de
idei, numai pe cea bună aţi ocolit-o. Haideţi cu toţii acolo, să vedem ce este!
Luaţi fiecare ce aveţi la îndemână, mai cereţi celor bătrâni
şi să pornim îndată!
– Să mergem! Să mergem!, strigară cu toţii
în cor.
Mai de nevoie, mai de ruşine, s-au trezit în
mijlocul pădurii din Munţii Miraculoşi.
Îndată au constatat că nu degeaba
se numea astfel. Totul era un adevărat
miracol: ierburi de toate culorile
formau un covor dens,
arbori de diverse forme
şi din materii nedefinite,
păsări cu pene multicolore
care scoteau
triluri fermecătoare,
iar deasupra codrului
se zărea o aură mişcătoare,
înm iresmată şi trandafirie.
Toate acestea îi făcură pe cei
prezenţi să uite scopul venirii lor aici.
Deodată însă, se făcu linişte.
Păsările şi-au încetat trilul
şi florile s-au ofilit brusc.
46

Un urlet puternic zgudui stâncile şi îngrozi
orice suflare. Teama puse stăpânire pe ei, astfel
încât fiecare căuta să se ascundă cum putea.
Mulţi o luară la goană către sat. Numai Andu
îşi păstră calmul şi urcă muntele pe poteci
acoperite de crengi deodată mucede.
Ajunse pe creastă. Acolo, între două stânci,
era un bordei acoperit cu iederă neagră. Alături
crescuseră două tufe de flori albastre, prinse
în ciorchini.
Andu făcu câţiva paşi şi se opri. Mare uimire
puse stăpânire pe el. În faţa bordeiului,
îşi despletise părul brun, lung până la glezne,
o fată neasemuit de frumoasă. Se pieptăna
cu gesturi calme şi cânta încet un cântec trist,
iar din ochi îi curgeau lacrimi.
Lângă ea era o blană cenușie pe care fata
tocmai o dezbrăcase. Andu realiză că blestemul
fetei era tocmai această îmbrăcăminte urâtă.
Se furişă cât putu de aproape. Trase blana şi
îi dădu foc. Din ea se risipi, speriind până şi
stâncile, un urlet sălbatic. Un fum înecăcios
umplu pădurea şi văile din împrejurimi.
Fata se frecă la ochi, parcă trezindu-se
dintr-un somn adânc.
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– Cine eşti şi ce se întâmplă?, îl întrebă, mirată, fata. Şi fără să aştepte vreun
răspuns, adăugă:
– Fugi, eu sunt vrăjitoare şi tu eşti om! Îţi voi face numai rău!
– Ba nu, zise Andu, de-acum și tu vei fi muritoare ca mine. Blestemul tău
s-a dus în flăcările cele mai adânci.
Atunci, fata îşi aminti că de mică fusese răpită de lângă părinţi de bătrâna
vrăjitoare şi adusă aici, în pădure. Fusese învăţată meşteşugul vrăjilor cele mai
rele. Iar când aceasta murise, îi dăduse ei întreaga putere. Și habar n-avea
de situaţia în care se afla.
Acum realiza ea ce-nseamnă libertatea deplină. Şi, din acel moment, simţi
că se naşte din nou. Era fericită că avea alături un bărbat frumos care îi şi ceruse
să rămână alături tot restul vieţii.
Acceptase acolo, în vârf de munte. Iar drumul către casă se scurtase nespus de
mult. Atât de mult, încât cu toții se treziră uimiţi, în toiul unui ospăţ dat
în cinstea lor.
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Floarea de Fildeș

De cum dădea soarele peste creasta
muntelui, Vinerică se și zărea la pășune
cu oile sale. Coasta Haiducului era locul
său preferat. Nu departe de acest munte,
se află stâna. Iar lângă stână, Stânca Păunului.
Pentru că ciobănașul s-a născut acolo,
în inima codrilor, nu cunoștea ținut mai frumos decât acesta, nici liniște mai
adâncă decât tăcerea pietrelor. Prietenii săi, cei doi câini, Lunaticul și Dodiță,
îi erau foarte credincioși. Îl urmau peste tot și nicio sălbăticiune nu se putea
apropia de copil. Era, într-un fel, stăpânul munților. Părinții lui plecaseră
într-o seară în sat și nu s-au mai întors. În zadar a întrebat băiatul în lung și-n lat,
nimeni nu i-a dat vreo veste care să-l bucure.
În fiecare dimineață se urca pe Stânca Păunului și îi striga cât îl țineau puterile.
Însă îi răspundea ecoul care se împletea cu susurul unui izvor jucăuș ce venea dintre
brazi și cobora, domol, spre casele ca niște căciuli pe urechile satului din vale.
Trecuseră ani buni și se obișnuise cu singurătatea. De fapt, câinii și oile
n-au contenit să-i arate dragostea lor. Nici animalele pădurii nu îndrăzneau
să se apropie, să-i tulbure liniștea.
Păsările cerului roiau lin peste brazi, se așezau pe gardul de nuiele, unele
cântau, altele dormeau, iar Vinerică le punea câte un boț de mămăligă înfipt
în vreun țăruș, apoi se bucura văzându-le cum se satură.
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Într-o seară, câinii îi dădură de știre că ceva străin se apropiase de stână. Lătrau
și alergau care încotro, încât îți lăsau impresia că se bucură, apoi că voiau
să alunge pe cineva nedorit.
Era lună plină și se zărea până hăt-departe. Lunaticul și Dodiță s-au așezat
la picioarele lui, mârâind. Vinerică
i-a mângâiat și le-a zis:
– Nu știu ce ați văzut voi,
dar pare că nimic nu ne deranjează.
Hai, mergeți la culcare,
mâine avem treabă!
Și s-a îndreptat spre șura
unde dormea pe o blană de oaie.
A adormit repede și s-a trezit
odată cu primele raze ale soarelui.
Atenția i-a fost îndreptată asupra
unei pietre prețioase care strălucea,
în spatele Stâncii Păunului, și avea
culorile curcubeului.
Vinerică s-a frecat la ochi, s-a apropiat
de piatră, dar auzi o voce:
– Înainte de a mă atinge, te rog să-mi îndeplinești trei dorințe: Nu departe de
noi crește Floarea de Fildeș, între niște stejari falnici. Ea este păzită de vrăjitoarea
Drahna, una dintre cele mai rele făpturi de pe fața pământului. Dar cum
se întunecă, vrăjitoarea adoarme instantaneu iar puterile ei nu trec dincolo de
întuneric. În timp ce doarme, se ascunde de pământeni într-un castel uriaș.
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Ea nu știe că din femeia urâtă și rea se transformă într-o fată frumoasă, cu rochie
roz și diademă de lăcrămioare, pe care o îndrăgesc toate viețuitoarele pădurii.
Mergi până acolo și caută-mi floarea din luminiș. Culege-o pe toată. Apoi
să mi-o aduci în traista aceasta. Fii atent să nu pierzi vreun fir, că tare îmi va fi
de folos. Când te întorci, mă strigi pe numele de Izidor și-ți voi spune îndată
ce să faci.
– Am înțeles, Izidor, dar dacă-ți aduc floarea de fildeș, mă ajuți să-mi găsesc
părinții?
– Părinții tăi sunt slujitori la castelul vrăjitoarei Drahna. Au încălcat hotarele
în căutare de mure și i-a luat ostatici. Hai, pleacă iute și adu-mi ce te-am rugat,
înainte de a se ivi zorii.
Vinerică și-a luat câinii cu el, a închis
mioarele și a pornit în căutarea
ierbii miraculoase. Peste șapte dealuri
se contura, la lumina lunii, o pădure.
În mijlocul pădurii străluceau
luminițe albastre, aprinse ici-colo,
ca un covor fermecat. S-a apropiat
de poiană și a început să culeagă
toate florile. Când mai avea
una de cules, soarele se arătă de după
dealuri, iar castelul s-a cutremurat.
Atunci, o crăiasă cu rochie roz a alergat
spre scări. Era Drahna, dar ea nu știa
că noaptea se transforma într-o zână blândă
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și frumoasă, care cânta de răsuna
pădurea. Însă când a ajuns pe ultima
treaptă, s-a împiedicat și a cuprins-o
teama. A privit în urmă și a văzut
un tânăr care culegea ultima floare
de fildeș.
– Nu, a strigat Drahna! Atât mi-a
mai rămas din toată bogăția mea.
Ele îmi amintesc de Izidor, el le-a adus
și le-a răsădit aici până într-o zi
când tatăl meu, Zmeul Furtunii,
l-a trasformat în piatră, iar pe mine
în vrăjitoare.
Vinerică s-a apropiat de fată și a zis:
– Atunci vino cu mine. Nu te mai
întoarce în castel. Te voi duce
la Izidor.
Tănăra l-a urmat îndată
și s-au oprit lângă piatra
strălucitoare. Când a atins
piatra cu floarea de fildeș,
din pământ a ieșit un tânăr
chipeș care a alergat la Drahna
și a cuprins-o cu brațele. Tare s-au mai
bucurat că s-au regăsit!
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În acest timp, în urma ei, la castel, era voie bună și liniște.
Chiar și părinții lui Vinerică erau fericiți pentru fapta
fiului lor. Cu toții au ales să trăiască la castel.
Ciobănașul și-a adus și oile, fiindcă nu putea
să se despartă de ele, iar în fiecare noapte
se aude cântând din fluier,
spre încântarea tuturor viețuitoarelor.
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Alexa, Crăiasa Lebedelor

Undeva, într-un ținut îndepărtat, în mijlocul deșertului Gunar, se formase,
de nicăieri, un lac argintiu din care ieșeau sunete fermecătoare. Se dusese vestea
că apa aceea era renumită pentru puterile ei tămăduitoare. Chiar și elefanții
veneau în turmă să se adape. Într-o seară, când soarele se scălda în lac pentru
a pleca la culcare, s-a apropiat, pășind agale pe nisipul argintiu, un bătrân
gârbovit:
– Aoleuuuu!, se văita bătrânul. Ce tânăr chipeș am fost și ce-am ajuns,
Doamne! Te rog, fă o minune cu mine și nu mă lăsa să mă chinuiesc așa.
Deodată, un cerc de apă în culorile curcubeului s-a format în mijlocul lacului,
de unde a apărut o lebădă. Dar nu era o lebădă oarecare, ci Crăiasa Lebedelor,
deoarece purta pe cap o coroniță din flori de nufăr, iar la gât un șirag de perle
ca niște steluțe de platină.
Din loc în loc, apăreau și dispăreau fulgi fermecați, care se jucau în jurul
stăpânei lor.
Bătrânul se închină și rămase uimit:
– Oare ce-mi văd ochii? Ești aievea sau închipuirea mea bolnavă dă greș? Apoi
își frecă fruntea cu dosul palmei, dorind să se convingă că frumoasa lebădă
există, în timp ce sufletul său se umplea de lumină și de bucurie.
– Nu te teme, prietene, zise lebăda. Eu sunt prințesa Alexa, fiica cea mică
a Împărătesei Lebedelor. Ce te aduce aici, om bun?
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Bătrânul se așeză pe nisip, puse mâna streașină la ochi și zise:
– Am auzit că acesta este un lac fermecat, cu puteri tămăduitoare. Vin
de departe, din Pădurea Lianelor, și am călătorit mult, nădăjduind că voi găsi
alinare.
– Așteaptă-mă aici, zise prințesa, mă întorc îndată. Și lebăda dispăru
în adâncuri, dorind să-și întrebe mama cum ar putea să-l ajute pe străin.
– Trebuie să-l descânți cu petale din trandafirul de catifea pe care-l poartă
în păr stăpâna Codrilor de Cenușă, sora mea. Așteaptă-mă, vin cu tine. Trebuie
să-l luăm în timp ce doarme.
Împărăteasa Lebedelor făcu un semn
cu bagheta pe care o ținea în mână și îndată
s-a transformat într-o zână de o frumusețe
uimitoare, iar fiica ei într-o domniță
cu rochie roz și pantofi de cristal.
– Hei, unde ai dispărut?, strigă Alexa,
privind spre locul unde-l lăsase pe străin.
Însă atenția i-a fost atrasă de un medalion
rămas pe nisip, acolo unde acesta
se odihnise până nu de mult.
– Mamă, privește, s-a minunat Alexa,
când a recunoscut chipul mamei sale.
Împărăteasa l-a luat în mână și l-a strâns
la piept. Lacrimi albe curgeau pe obraz
și stări de bucurie amestecate cu teamă
i-au umplut sufletul.
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A cerut să i se aducă un cal
înaripat și au pornit ca gândul
spre Codrii de Cenușă. Sora
ei dormea. S-au apropiat cu
pași mărunți, i-au luat cu grijă
trandafirul și au dat să plece.
În calea lor s-au împiedicat
de o mogâldeață care gemea.
Nu era altul decât bătrânul
care dispăruse din împărăția
deșertului alb. Împărăteasa
i-a întins mâna și i-a șoptit:
– Nu te teme, dragul meu
Agrin, sunt soția ta, iar
Alexa este fiica ta. Niciodată
n-am încetat să te caut, deși
auzisem că te-a înghițit Râul
Negru. Cât sunt de fericită!
Mulțumesc Cerului că te-am
găsit. Acum să mergem. Dacă se va trezi sora mea, nu va fi bine.
Imediat ce l-a atins cu trandafirul de catifea, bătrânul s-a transformat
într-un bărbat chipeș, așa cum fusese cândva. A fluierat încet și a apărut un cal
din împărăția Codrilor de Cenușă, prietenul său pe care-l îngrijise mult timp,
cât a trăit acolo fără să-și cunoască identitatea. A încălecat exact când se trezea
stăpâna cea rea, care purta invidie surorii sale, renumită pentru blândețea
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și frumusețea ei, astfel încât și-a aruncat vrăjile asupra împăratului și l-a făcut
paznic la grajd.
Dar fără trandafirul din păr, aceasta nu mai avea putere să-i ajungă din urmă.
Iar împărații lebedelor au trăit ani mulți fericiți în castelul lor fermecat
de apa vrăjită.
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