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Introducere 

 

Atenţie: Aceasta este o carte de poveşti. Această 
carte nu conţine pizza. Nici floricele. Nu conţine jo-
curi pe calculator.  

Această carte conţine o parte din poveştile mele. 
Unele au apărut deja, în diferite volume, altele apar 
aici pentru prima dată. Titlul cărţii este dat de prima 
poveste, Doctorul de poveşti. Nu am să îţi spun aici 
despre ce e vorba în ea. Am să îţi spun doar că aceas-
tă carte nu este doar o simplă carte de poveşti. Este, 
într-un fel, un manual de medicină, într-un domeniu 
nou, ai cărui pacienţi sunt chiar... poveştile. 

Fiecare copil care va citi − sau căruia i se vor citi 
− aceste poveşti va putea primi o diplomă nevăzută, 
care să ateste faptul că s-a specializat în diagnostica-
rea poveştilor bolnave. Poveşti bolnave? Da, aşa cum 
există poveşti sănătoase, aşa există şi poveşti bolna-
ve. Poveştile sănătoase sunt prăjiturile care înfru-
museţează copilăria, cele care oferă copiilor lecţii de 
viaţă, cele care te ajută să înţelegi mai bine lupta din-
tre bine şi rău. Sunt cele care te transformă într-un 
mic erou, sau într-o mică eroină, gata să porneşti în 
marea aventură a salvării celor aflaţi în tot felul de 
pericole. Poveştile bolnave... sunt de mai multe feluri. 
Unele au doar mici răceli, care trec fără tratament. 
Altele au boli mai grave, altele şi mai grave. Adică, 
trebuie operate. Unele sunt atât de bolnave încât nici 
operaţia nu le mai poate ajuta. 

E o mare diferenţă între diagnosticarea şi tra-
tarea unei boli. Cred că, dacă unele poveşti sunt 
foarte greu de tratat, totuşi măcar e bine să fie identi-
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ficate ca bolnave. Şi, de fiecare dată când un copil 
citeşte o poveste bolnavă, ar trebui să îşi dea seama 
de acest lucru. 

Ideal ar fi ca toate poveştile să fie ca nişte pră-
jituri, ideal ar fi ca adulţii să fie foarte atenţi ce cărţi 
le cumpără copiilor sau nepoţilor lor, şi la copii să nu 
ajungă decât poveşti sănătoase. 

Din mai multe motive, nu se întâmplă însă aşa. 
Şi răceala se poate transmite, în chip nevăzut, de la o 
poveste la copilul sau la copiii care au citit-o, ascul-
tat-o sau văzut-o transpusă într-un film sau desen 
animat. 

Unele cărţi pentru copii sunt împărţite pe 
categorii de vârstă bine definite. Poveştile adunate 
aici sunt, ca toate poveştile pe care le-am scris, po-
veşti pentru copiii mari şi mici. Adică sunt scrise pen-
tru toţi cei cu inimă tânără. Un om nu îmbătrâneşte 
când i-a albit părul, ci îmbătrâneşte când nu mai iu-
beşte frumosul. Îmbătrâneşte când nu mai iubeşte 
poveştile. Aşa că există tineri cu păr alb, care au tre-
cut prin viaţă frumos. 

M-aş bucura dacă le-ai recomanda această carte 
părinţilor sau bunicilor tăi. M-aş bucura dacă ei ar fi 
alături de tine în aventurile descrise aici. Şi asta pen-
tru că, repet, nu sunt poveşti doar pentru copiii mici. 
Sunt poveşti pentru copiii mari şi mici. Iar dacă ţie ţi 
se pare că eşti prea mare ca să mai citeşti poveşti, 
convinge-te singur de asta. Fă un efort şi citeşte pri-
mele poveşti. Oare chiar eşti prea mare pentru ele? 
Sau, oare există cineva prea mare pentru poveşti? 

O parte dintre poveştile din acest volum au fost 
tipărite în ediţii frumos ilustrate. Mă gândeam că 
grafica poate să aducă în sufletele cititorilor mai mari 
o rază de sensibilitate. Totuşi, întrucât unii au ţinut 
să îşi apere statutul lor nou, care nu mai e de „copii 
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mici”, nu s-au apropiat de cărţile respective. Aşa că 
am căutat să ies în întâmpinarea lor, şi să tipăresc şi 
textele fără ilustraţii.  

Dacă poveştile v-au plăcut, vă rog să le spuneţi 
mai departe şi altora. Şi, aşa cum mi-am pus eu puţin 
din inima mea în ele, atunci când le-am scris, aşa vă 
invit şi pe voi să o faceţi, atunci când le veţi spune 
mai departe. Vă spun un secret: în Comoara din po-
veşti veţi găsi ceva important legat de asta... 

 
Notă la ediția a doua: 
Am scris – și sper că voi mai scrie – povești. Am 

constatat cu tristețe că din ce în ce mai mulți copii, de 
la vârste fragede, se împrietenesc cu telefoanele 
mobile, cu tabletele sau cu calculatoarele (am scris 
chiar o poveste, Ultimul nivel, despre efectele 
jocurilor pe calculator. Am scris și o altă poveste, 
Hoțul de vieți, despre modul în care televizoarele 
fură prea mult timp copiilor.) 

Am ajuns la concluzia că ar fi bine să le putem 
oferi copiilor nu doar cărți de povești, ci și cât mai 
multe jocuri educative. De aceea am creat și produs 
câteva jocuri (nu pe calculator, ci board-games, adică 
de tip vechi, cu tablă și piese), încercând să le ofer 
copiilor și alte moduri de a-și petrece timpul liber. Vă 
rog să intrați pe site-ul www.areopag.ro, pentru a 
vedea despre ce este vorba...1 

                                                 
1 Întrucât realizarea unor jocuri educative, dar și atrăgătoare în 
același timp, este un demers dificil, am nevoie de sprijin și 
suport. Cu cât vor exista mai mulți părinți și bunici care mă vor 
sprijini la îmbunățirea jocurilor pe care le-am creat, cu atât mai 
mult se vor putea bucura copiii de roadele acestei împreună-lu-
crări (n.a.) 
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Doctorul de poveşti 

 
Aceasta este povestea lui Ioan, doctorul de po-

veşti. Aţi auzit de el, copii? Este povestea primului 
doctor copil. Este povestea copilului care a vindecat 
multe poveşti bolnave. Este povestea unui copil care 
s-a împrietenit cu un clovn, iar acesta i-a dat una din-
tre cele mai importante lecţii de viaţă. 

Prietenia dintre ei a început la un spectacol de 
circ. Când s-a terminat pauza, Ioan s-a grăbit să intre 
în sală şi s-a împiedicat. A căzut şi s-a lovit tare la ge-
nunchi. A început să plângă de durere.  

Clovnul l-a chemat la el, pe scenă, şi i-a spus: 
− Tu eşti un copil frumos şi cuminte. În ochii tăi 

nu trebuie să fie lacrimi, ci doar bucurie. Ochii de 
copil trebuie să fie ochi senini. Prin seninătatea lor 
pot schimba lumea... 

Ioan era foarte emoţionat. Se bucura auzindu-l 
pe clovn vorbindu-i cu atâta afecţiune. Şi de asta a 
păstrat sfatul primit în inima lui. 

La sfârşitul acelui an, de Crăciun, Ioan desfăcea 
pachetele cu cadouri. Alături de alte jucării, primise 
şi o carte, mare şi frumoasă. Frăţiorul său, Mihai, ca-
re abia învăţa să meargă, luase cartea în mână şi se 
uita la poze. 

La un moment dat, Mihai a început să plângă. 
Pe o pagină era desenat un dragon urât de tot. Co-
pilul ţinea cartea în mână şi plângea. Când se liniştea 
puţin, se uita iar la dragon şi începea să plângă din 
nou. 

Ioan a încercat să îi ia cartea din mână, dar 
Mihai nu voia să îi dea drumul. Pentru că amândoi 
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trăgeau de carte, pagina cu dragonul s-a rupt. Părinţii 
credeau că Mihai se va linişti. 

Dar, nu a fost aşa. Pe cealaltă parte a paginii 
începea o poveste nouă, şi era desenat un clovn foarte 
simpatic. Şi lui Mihai îi plăceau clovnii, aşa că a în-
ceput să plângă şi mai tare. 

− Stai, stai, nu mai plânge, spuse Ioan. O să 
lipească tata imediat pagina la loc. 

După ce tatăl lui a lipit pagina ruptă, Ioan l-a 
rugat să lipească o altă pagină, albă, peste imaginea 
cu dragonul. Tatăl lui l-a ascultat, bănuind ce vrea să 
facă. Ioan s-a apucat să deseneze un alt clovn. 

Mihai i-a mai arătat tatălui său alte câteva 
desene care nu îi plăceau, pentru că erau cu perso-
naje urâte. După ce tatăl a lipit peste ele alte coli albe, 
Ioan a desenat acolo diferite personaje simpatice. În 
timp ce desena, i-a venit o idee. „Da, ştiu ce trebuie 
să fac, trebuie să schimb nu doar ilustraţiile, trebuie 
să schimb şi poveştile. O să schimb tot ce nu o să îmi 
placă la cartea asta cu poveşti.” Şi aşa a făcut. L-a ru-
gat pe tatăl lui să lipească alte foi albe peste tot unde 
era necesar, adică la trei poveşti, şi apoi s-a apucat să 
rescrie poveştile respective. În câteva zile, treaba era 
terminată. 

După câteva zile, George, un coleg de clasă care 
locuia aproape de el, i-a adus o carte şi i-a spus: 

− Mi-a plăcut cum ai reparat cartea cu dragonul. 
M-am gândit că poate o să repari şi cartea asta. Nu 
vreau să o arunc, pentru că are şi poveşti frumoase. 

− O să încerc, spuse Ioan. Sper să îmi iasă bine. 
Totul e să nu mă grăbeşti, că nu e uşor. E ca şi cum ai 
vindeca o poveste... Trebuie să găseşti medicamentul 
potrivit. 

Nu după multă vreme, învăţătoarea lui Ioan a 
aflat cum îşi petrece acesta timpul liber – reparând 
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poveşti. Şi l-a rugat să le vorbească şi colegilor lui 
despre noua sa preocupare. Copiii au fost foarte în-
cântaţi. L-au aplaudat din toată inima. 

− Copii, Ioan este primul doctor de poveşti din 
lume, spuse învăţătoarea. El a inventat o nouă me-
serie. Ar trebui să fie cât mai mulţi doctori de poveşti, 
care să vindece poveştile bolnave, care să scoată din 
împărăţia poveştilor tot ce e plin de violenţă, de ima-
gini urâte, de monştri şi de alte lucruri hidoase. 

− Dar mie îmi plac poveştile cu monştri, inter-
veni brusc un copil. Dacă o să scoatem dragonii şi 
monştrii din poveşti, ce mai rămâne din ele? 

Învăţătoarea răspunse: 
− E normal să existe în poveşti o luptă între bi-

ne şi rău, între personaje bune şi personaje rele, dar 
nu e normal ca răul să biruie, iar poveştile, în loc să 
educe, să stârnească violenţă sau răutate în suflete, 
prin personaje negative, care sunt prezentate cât se 
poate de atractiv... Da, copii, aveţi grijă ce citiţi, po-
veştile trebuie să vă hrănească sufletele... 

Seara, Ioan s-a culcat gândindu-se la povestea 
pe care voia să o repare în ziua următoare. În timp ce 
stătea în pat, a văzut cum uşa se deschide şi pe uşă 
intră George. 

− Vino repede după mine, e nevoie de tine, stri-
gă acesta. 

Ioan sări din pat, se îmbrăcă repede şi ieşi pe 
uşă. O luă la fugă, încercând să ţină pasul cu George. 

Acesta fugea spre şcoală. În faţa şcolii se vedea 
un câmp de bătălie. O armată de dragoni, de monştri, 
de vrăjitori şi de alte personaje rele se luptau cu o ar-
mată de eroi, de viteji, care erau sprijiniţi de animale 
şi de alte personaje de poveste, pe care Ioan încerca 
să le recunoască. 
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Ioan a văzut cum frăţiorul său, împreună cu alţi 
copii mici, au fost aruncaţi într-o trăsură. Cineva în-
cerca să îi răpească. 

Ioan şi George au încercat să îi salveze, dar nu 
au reuşit. Au fost prinşi şi ei şi aruncaţi în trăsură. 

Ioan se uita pe geam, aşteptând să vadă sfârşitul 
luptei. Mihai începuse să plângă. Ca să îl liniştească, 
Ioan a început să îi spună o poveste despre bebeluşii 
care s-au dus să-l salveze pe prietenul lor, care fusese 
răpit de dragoni. În timp ce povestea, George l-a în-
trerupt: 

− Ce poveste e asta? Oricum, Mihai nu înţelege 
nimic din ea... 

Dar, în timp ce vorbea, a văzut ceva neobişnuit: 
− Ia uitaţi-vă, o mulţime de bebeluşi se apropie 

de noi. 
Ioan se repezi la geam. Da, o mulţime de bebe-

luşi se apropiau, râzând şi jucându-se, de câmpul de 
luptă. 

Mirat, Ioan schimbă povestea:  
„... dar bebeluşii erau prea slabi pentru a-i veni 

în ajutor copilului. Şi au cerut ajutorul... clovnilor”. 
„Da, al clovnilor”, spuse şi George, arătând cu degetul 
spre geam. „Iată-i, se apropie...” 

Atunci, Ioan continuă povestea, şi, pe măsură ce 
pomenea alte şi alte personaje bune, acestea apăreau 
pe câmpul de luptă. 

Ioan a văzut în depărtare alţi prieteni de-ai săi, 
care scriau ceva. 

− Oare ce fac? îl întrebă pe George. 
Un clovn care se apropia de trăsura lor pentru 

a-i elibera îi răspunse:  
− Ce să facă? Schimbă poveştile urâte cu alte 

poveşti, şi în locul monştrilor cu care ne luptăm apar 
aliaţii noştri. 
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Nu după multă vreme, armata duşmană a fost 
biruită. Copiii erau plini de bucurie. 

− Dacă nu ne-aţi fi ajutat voi, am fi pierdut lup-
ta, spuse clovnul. Vă mulţumim... 

Ioan era plin de bucurie. Dar..., brusc, a auzit 
cum îl strigă mama lui. Dormise. Acum era dimi-
neaţă, şi mama îl trezea, ca să meargă la şcoală. 

Când a ajuns la şcoală, Ioan a rugat-o pe învăţă-
toarea sa să îl lase să povestească ce visase. Când a 
terminat, învăţătoarea a continuat: 

− Copii, să ştiţi că visul lui Ioan e într-un fel 
adevărat. Există o luptă între personajele bune şi cele 
rele cu care vă întâlniţi în cărţile pe care le citiţi sau 
în desenele animate pe care le vedeţi. Şi în lupta asta 
câştigă cei cărora voi le daţi mai mult din inima voas-
tră, fie că sunt personaje bune sau rele. Uite, m-am 
mai gândit la poveştile reparate de Ioan. M-am gân-
dit să organizez un concurs de poveşti, reparate de 
copii sau de părinţii lor, care să îi convingă pe alţii să 
fie mai atenţi la poveştile şi la eroii cu care sunt prie-
teni. Ce spui, tinere doctor? 

− Vă mulţumesc, spuse Ioan. Ce pot să spun? 
M-aş bucura să apară cât mai mulţi doctori de po-
veşti. Atunci războiul dintre personajele bune şi rele 
s-ar termina mult mai repede... 
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Hoţul de poveşti 

 
Se spune că, a fost odată ca niciodată, un împă-

rat bun, Împăratul Harnic, pe care îl iubeau toţi oa-
menii din împărăţia sa. Faima lui se răspândise în 
toată lumea. A trăit în pace cu vecinii săi până când 
pe tronul împărăţiei vecine s-a urcat Împăratul Fru-
mos. Nu după mult timp, supuşii acestuia şi-au dat 
seama că frumuseţea împăratului lor este doar o fru-
museţe exterioară, şi că sufletul lui era plin de rău-
tate şi de lăcomie. 

Împăratul Frumos şi-a strâns armata şi a pornit 
la luptă împotriva Împăratului Harnic. Dar, deşi avea 
mai mulţi soldaţi, mai bine înarmaţi, totuşi biruinţa a 
fost de partea Împăratului Harnic. Acesta lupta în 
prima linie, alături de soldaţii săi, pentru a-şi apăra 
împărăţia. Curajul şi vitejia lor au fost ieşite din co-
mun. Astfel că, ruşinat, Împăratul Frumos a trimis 
soli la Împăratul Harnic şi a cerut pace. Şi s-a făcut 
pace, aşa cum voia toată lumea. 

Dar Împăratul Frumos nu se gândea decât cum 
să cucerească împărăţia vecină. Şi-a adunat dregăto-
rii şi i-a întrebat: 

− De ce credeţi că am pierdut acest război? De 
ce soldaţii noştri au fost învinşi de o armată mai pu-
ţin numeroasă decât a noastră? Ce au în plus soldaţii 
lor faţă de ai noştri? 

Fiecare dintre dregători şi-a spus părerea, dar 
niciunul dintre răspunsuri nu părea mulţumitor. 

− Oare mâncarea lor este mai hrănitoare decât a 
noastră?, întrebă împăratul. 

Unul dintre dregători, care trăise o vreme la 
curtea Împăratului Harnic, spuse: 
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− Nu, măria ta. Nu e aproape nicio diferenţă 
între ceea ce mănâncă soldaţii lor şi soldaţii noştri. 

− Atunci, poate că se pregătesc mai bine pentru 
luptă decât noi, nu?, întrebă împăratul. 

− Nu, măria ta. Ba chiar dimpotrivă. Noi acor-
dăm mai multă importanţă pregătirii armatei decât 
ei. 

− Atunci? Atunci ce se întâmplă? De ce nu am 
putut să îi învingem?, întrebă Împăratul Frumos, cu 
tristeţe în glas. 

− Eu cred că îmi dau seama care este diferenţa. 
Există o singură diferenţă importantă, şi ea ţine de 
educaţie. 

− Ce vrei să spui, soldaţii lor sunt mai educaţi 
decât ai noştri? Au învăţat să scrie şi să citească şi 
asta îi face mai curajoşi? 

− Nu, nici soldaţii lor nu ştiu să citească, după 
cum nu ştiu nici ai noştri. Dar marea diferenţă este 
modul în care au crescut soldaţii lor. 

− Ce vrei să spui?, întrebă împăratul. 
− Am văzut asta de multe ori, când mergeam în 

diferite vizite. Copiii lor sunt hrăniţi nu doar cu mân-
care, ci şi cu poveşti. Aşa cum se întâmpla şi aici, cu 
multă vreme în urmă, când era împărat bunicul dum-
neavoastră. 

− La ce pot ajuta poveştile? Doar îi liniştesc pe 
copii înainte de culcare. 

− Aşa am crezut şi eu, dar nu este aşa. Poveştile 
îi educă pe copii, le vorbesc despre iubire, despre fa-
milie, despre curaj, despre eroism. Poveştile îi antre-
nează pe băieţi să crească viteji, să crească plini de 
curaj. La noi, aşa cum ştiţi, părinţii nu mai vor să îşi 
facă timp pentru copiii lor. Le dau jucării să se joace 
până îi ia somnul. Dar jucăriile nu îi învaţă mare lu-
cru. Copiii cresc egoişti, se gândesc doar la binele lor, 
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nu şi la binele celorlalţi. Şi de asta nu au acelaşi elan 
în luptă, aceeaşi vitejie şi acelaşi eroism. 

− Bine, dar copiii din împărăţia vecină nu au şi 
ei jucării? 

− Au, cum să nu aibă, dar asta nu înseamnă că 
sunt lipsiţi de bucuria de a creşte cu poveşti frumoa-
se. 

Vrăjitorul curţii interveni: 
− Cred că, dacă am reuşi să schimbăm acum ce-

va în educaţia copiilor din împărăţia vecină, peste do-
uăzeci-treizeci de ani vor fi mai uşor de învins. 

− Când? Peste douăzeci de ani? Cine are răbda-
re să aştepte atât?, întrebă plin de mânie Împăratul 
Frumos. 

− Dumneavoastră... dacă vreţi să ajungeţi să 
stăpâniţi şi împărăţia vecină. Altfel, dacă îi vom ataca 
din nou, peste un an sau doi, ne vor birui aşa cum au 
făcut-o şi de data asta. Şi, cu ce ne vom alege? Mai 
ales că, dacă nu ar fi acceptat pacea pe care le-am 
propus-o, ne-ar fi putut invada ei pe noi. Şi atunci 
s-ar fi ales praful de visele de mărire pe care le aveţi. 

Împăratul Frumos nu voia să accepte cuvintele 
vrăjitorului. Însă nu avea ce face. 

− Dar cum îi vom convinge pe oameni să renun-
ţe la poveştile cu care îşi cresc copiii? 

− De asta am să mă ocup eu, spuse vrăjitorul. 
Şi s-a ţinut de cuvânt. Mai întâi, a chemat cei 

mai pricepuţi meşteri, care au făcut o mulţime de 
jucării noi pentru copii, care de care mai frumoase. 
După ce jucăriile au fost gata, s-a îmbrăcat în haine 
de negustor şi s-a dus în împărăţia vecină. Împăratul 
Harnic l-a primit cu bucurie, văzând ce jucării fru-
moase are. Vrăjitorul i-a făcut cadou câteva, apoi şi-a 
continuat drumul. Mergea din cetate în cetate, din 
sat în sat, şi părinţii se strângeau în jurul lui, pentru 
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că voiau jucării cât mai frumoase pentru copiii lor. 
Fiecare om putea cumpăra doar o singură jucărie. 
Preţul pe care îl cerea negustorul pentru o jucărie era 
ciudat. Îl punea pe cel care o cumpăra să plătească un 
bănuţ de argint, cu care puteai să cumperi o pâine, 
dar îi cerea în schimb şi toate poveştile pe care le ştia. 
Ca să strângă cât mai multe jucării, veneau nu doar 
taţii şi mamele copiilor, veneau şi bunicii, veneau 
chiar şi rudele fără copii. Şi asta pentru că jucăriile 
erau nemaipomenit de frumoase. Era singura dată în 
viaţa lor când le puteau cumpăra. Vrăjitorul le spuse-
se că vine de departe, de foarte departe, aşa că voiau 
să profite de această şansă. Când jucăriile erau 
aproape să se termine, alte căruţe pline de jucării 
soseau, pentru ca vrăjitorul să aibă ce să vândă. 

Copiii erau fericiţi, se jucau în fiecare zi, până 
seara, când îi lua somnul. Părinţii aveau mai mult 
timp liber, pentru că nu mai era nevoie să stea să le 
spună poveşti înainte de culcare. Toţi erau mulţu-
miţi. 

Vrăjitorul s-a întors la Împăratul Frumos mul-
ţumit de ceea ce făcuse. 

− Cum a fost?, îl întrebă acesta. 
− Cum să fie, mai bine decât mă aşteptam. Am 

cumpărat sute şi mii de poveşti. Am cumpărat toate 
poveştile lor. De acum, copiii lor vor fi crescuţi doar 
cu jucării. În clipa în care au cumpărat de la mine ju-
căriile, părinţii au uitat toate poveştile pe care le 
ştiau. Acum nu rămâne decât să îi convingem pe pă-
rinţii şi bunicii din împărăţia noastră să le spună din 
nou poveşti copiilor. Aşa, copiii noştri vor creşte cu-
rajoşi, viteji, vor creşte ca nişte eroi, iar ceilalţi copii 
vor creşte... de parcă nu ar avea părinţi. Şi va veni 
vremea când noi vom porni iarăşi la luptă împotriva 
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Împăratului Harnic, numai că de data asta soldaţii 
noştri îşi vor învinge repede duşmanul. 

− Aşa să fie, spuse Împăratul Frumos. 
Numai că lucrurile nu au mers după cum se 

aşteptau. Şi asta pentru că dascălul copiilor Împăra-
tului Harnic a tras alarma: 

− Ceva se întâmplă, măria ta. Copiii tăi nu se 
mai pot juca cu ceilalţi copii. În ultima vreme, am 
observat că toţi ceilalţi copii sunt din ce în ce mai o-
braznici, mai certăreţi, mai răutăcioşi. Ceva s-a 
schimbat. 

− Ce crezi că s-a întâmplat? 
− Ce să se întâmple? V-am spus doar că mie nu 

mi-a plăcut de negustorul de jucării. El spunea că 
vinde jucăriile pe un bănuţ de argint, dar şi pe toate 
poveştile pe care le ştie omul care îi cumpără o ju-
cărie. 

− Ei, şi? Cum să vinzi poveştile pe care le ştii? 
Cum poţi să uiţi poveştile pe care le ştii? 

− Iată că aşa s-a întâmplat. Am fost prin multe 
locuri, am vorbit cu mulţi oameni, părinţi sau bunici, 
nimeni nu mai ştie poveşti. De luni întregi, copiii din 
împărăţia noastră au crescut fără poveşti. 

− Cum aşa? Doar tu le spui în fiecare seară 
copiilor mei o poveste. 

− Eu, da. Eu nu am vrut să vând poveştile pe 
care le ştiu nici pentru cea mai frumoasă jucărie din 
lume. Dar majoritatea oamenilor au vândut poveştile 
lor... fără să îşi dea seama că târgul nu e cinstit. 
Vânzătorul de jucării era de fapt un hoţ de poveşti. 
Un hoţ mai periculos decât alţi hoţi, pentru că te fura 
cu acordul tău, te fura dându-ţi impresia că eşti în 
câştig. 

− Totuşi, oare oamenii nu îşi dau seama cum se 
schimbă copiii lor? De ce nu le spun din nou poveşti? 
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− Pentru că le-au uitat. Pur şi simplu le-au uitat. 
Şi lucrul acesta nu este normal. Sigur este o vrajă la 
mijloc. 

− Trebuie să facem ceva, cât mai curând, spuse 
împăratul. Trebuie să facem de ruşine planurile hoţu-
lui de poveşti. 

În timp ce discutau, interveni unul dintre paz-
nici. 

− Măria ta, aş vrea să spun şi eu ceva... 
− Spune, te ascult. 
− Eu am vândut poveştile pe care le ştiam pe o 

jucărie, aşa cum au făcut toţi cei pe care îi cunosc. 
Dar, de câteva zile, jucăria s-a stricat, şi nu am ştiut 
să o repar. În prima seară mi-a fost foarte greu să îi 
culc pe copii. Dar, în seara următoare, când am fost 
din nou de pază la palat, am tras cu urechea la poves-
tea pe care dascălul a spus-o copiilor dumneavoastră. 
A fost o poveste foarte frumoasă. Mi-am adus-o a-
minte, că o ştiam şi eu până să o vând. În seara ur-
mătoare am spus-o copiilor mei, şi s-au bucurat mult. 
Abia aştept să trag şi astăzi cu urechea, ca să am ce să 
le spun copiilor mei. 

− Asta este soluţia, spuse dascălul. Trebuie să îi 
învăţăm pe părinţi să spună din nou poveşti. 

− Dar cum să facem asta? Cine să înveţe sute şi 
mii de părinţi să spună poveşti? 

− Măria Ta, am să adun eu într-o carte toate po-
veştile pe care le ştiu. 

− O carte de poveşti? Ce să facem cu ea? Oa-
menii din popor nu ştiu să citească... 

− Pentru că poveştile frumoase se transmiteau 
de la părinţi la copii, din generaţie în generaţie, spuse 
dascălul. Acum, însă, e nevoie să fie scrise. Am să le 
scriu, o să se copieze în multe exemplare, astfel încât 
în fiecare oraş sau sat să fie câte o carte de poveşti. Şi, 
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o dată pe săptămână, în seara de duminică, părinţii 
vor merge să asculte poveşti, iar apoi le vor spune 
copiilor lor în fiecare zi din săptămână. 

− Bună idee ai, aşa vom face, spuse Împăratul 
Harnic, bucuros. Ce idee bună! Oare de ce nu s-a 
gândit nimeni până acum să adune poveştile într-o 
carte? Nu mai contează, bine că te-ai gândit tu. 

În fiecare zi, dascălul scria câteva poveşti. A do-
ua zi, ele erau copiate de scribii de la palat. În zilele 
următoare, au venit o mulţime de scribi, chemaţi din 
toate colţurile împărăţiei. În câteva săptămâni, cărţile 
de poveşti au fost trimise în toate cetăţile şi în toate 
satele.  

Duminica seara, părinţii stăteau ca nişte copii şi 
învăţau câteva poveşti. Erau atenţi, foarte atenţi, ca 
să aibă ce să le spună copiilor lor. 

Seara, înainte de culcare, părinţii le spuneau co-
piilor lor poveşti. Le spuneau chiar mai multe decât 
înainte, pentru că înţeleseseră valoarea lor. Când au 
început să asculte din nou poveşti, copiii s-au bucurat 
ca nişte... copii. Poveştile începeau să crească din nou 
în sufletele lor. Încetul cu încetul, au început să îi cu-
minţească. Doar câţiva copii au spus că nu vor să mai 
asculte poveşti, că nu le mai trebuie aşa ceva. Dar, 
încetul cu încetul, chiar şi aceştia s-au lăsat cuceriţi 
de frumuseţea lor. Ba chiar unii dintre ei au vrut să 
înveţe să citească şi ei poveşti. Auzind acest lucru, 
Împăratul Harnic şi-a pus dregătorii să găsească 
dascăli pricepuţi, care să fie trimişi în toate colţurile 
împărăţiei pentru a-i învăţa pe copii să citească. 

Văzând că planurile sale viclene au fost făcute 
de ruşine, Împăratul Frumos nu a mai putut suporta. 
A pus să fie izgonit de la curtea sa vrăjitorul, din cau-
za căruia supuşii Împăratului Harnic începuseră să 
iubească şi mai mult poveştile. Nu după multă vreme, 
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Împăratul Frumos a murit de inimă rea, când unul 
din dregători a început să îi citească din cartea cu po-
veşti scrisă la curtea Împăratului Harnic.  

Cartea aceasta a făcut mult bine, peste tot pe 
unde a ajuns. Anii au trecut, copiii au ascultat po-
veştile din ea şi au crescut, iar odată cu ei a crescut şi 
puterea Împăratului Harnic. Se zice că vrăjitorul, ca-
re fusese poreclit Hoţul de poveşti, a încercat să se 
răzbune, şi a născocit poveşti urâte, în care răul în-
vinge binele, care trezesc în suflet frică şi teamă. A 
reuşit să împrăştie multe cărţi cu poveşti urâte, şi în-
cetul cu încetul, a început să câştige cu ele din ce în 
ce mai mulţi copii. Văzând că nu a reuşit să îi înde-
părteze pe copii de poveşti, a încercat să le otrăvească 
sufletele cu poveşti urâte. 

Da, vrăjitorul a pornit războiul poveştilor, un 
război de lungă durată, un război care îi punea în pe-
ricol nu doar pe copiii supuşilor Împăratului Harnic, 
ci pe copiii din întreaga lume. 

Acum, chiar dacă Împăratul Harnic, Împăratul 
Frumos şi vrăjitorul nu mai trăiesc, totuşi lupta din-
tre poveştile frumoase şi poveştile rele există. Şi lupta 
aceasta nu s-a încheiat. Lupta aceasta e tot un fel de 
poveste, care încă nu s-a terminat. E o poveste care 
pare fără sfârşit. E o poveste la care fiecare copil poa-
te să ia parte, şi să fie un mic erou. Un erou care apă-
ră poveştile frumoase... 
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Comoara din poveşti 

 
Aceasta este povestea unui om care a fost la-

com. Lăcomia este o boală grea, şi nu puţini oameni 
suferă de ea. Într-o zi, lacomul a plecat din satul său, 
ca să cunoască cei mai bogaţi oameni din împărăţie. 
Voia să afle cum au devenit bogaţi. Întrebând în stân-
ga şi în dreapta unde poate găsi oameni bogaţi, cine-
va i-a spus: 

− Cred că cel mai bogat om, mai bogat chiar de-
cât împăratul, este Marele Povestitor. Împăratul îl 
cheamă la curte, în fiecare săptămână, să le spună 
poveşti copiilor săi. Îl cheamă şi mulţi dregători... La 
casa lui vin mulţimi de oameni, cu copiii lor, ca să 
audă poveştile lui. Cea mai mare comoară este co-
moara din poveşti... 

Bogăţia Marelui Povestitor era sufletească, dar 
lacomul nu a înţeles cum trebuie ceea ce auzise. Po-
vestitorul era un bătrân care spunea poveşti foarte 
frumoase şi multă lume venea să le asculte. 

− Ştiu ce voi face, voi sta lângă acest povestitor 
şi îi voi asculta toate poveştile, până le învăţ pe de 
rost. O să îi învăţ toate poveştile, şi apoi o să le spun 
altora. Şi o să mă îmbogăţesc şi eu, cum s-a îmbogăţit 
şi el. 

După ce a străbătut un drum lung, într-o seară a 
ajuns la casa Povestitorului. Curtea acestuia era plină 
de părinţi şi de copii, care ascultau poveştile cu sufle-
tul la gură. 

− Iată că faima Marelui Povestitor nu este exa-
gerată, îşi spuse lacomul. Trebuie doar să am răbda-
re, să învăţ toate poveştile pe care le ştie. Apoi, dru-
mul spre bogăţie mi se va deschide şi mie. 



22 

Lacomul şi-a găsit ceva de lucru în apropierea 
casei povestitorului. Seară de seară venea să asculte 
poveşti. Era uimit de mulţimea oamenilor care ve-
neau la povestitor, dar şi mai uimit de mulţimea da-
rurilor pe care i le aduceau. Ceea ce nu ştia lacomul 
era faptul că povestitorul dădea mai departe aproape 
tot ce primea. Iar el îşi întreţinea familia din munca 
mâinilor sale, din ceea ce muncea în timpul zilei. 

Lacomul a stat acolo aproape un an. Apoi, s-a 
întors în satul lui. I-a invitat pe toţi oamenii din sat 
să vină cu copiii lor ca să le spună poveşti. În prima 
seară, curtea lui a fost plină, dar nimeni nu i-a adus 
nimic. 

− Nu-i nimic, îşi spuse lacomul. O să vină şi vre-
mea în care mă vor încărca de daruri. 

În zilele următoare numărul celor care au venit 
era din ce în ce mai mic. Lacomul nici nu prea avea 
stare să mai spună poveşti. Abia aştepta să termine 
de povestit şi să se ducă să se culce. După o săptămâ-
nă, curtea lui era aproape goală. Veniseră doar doi 
copii, împreună cu bunicul lor. Copiii, un băiat cu su-
rioara lui, erau orfani de părinţi, şi îi creştea bunicul 
lor. 

− Astăzi spuneţi poveşti?, îl întrebară pe lacom. 
Acesta nu voia să spună poveşti degeaba, fără să 

poată câştiga ceva de pe urma lor. Dar, nu ştia ce să 
răspundă. 

− M-am hotărât să nu mai spun poveşti, le spu-
se, cu o voce nehotărâtă. 

În ochii fetiţei apărură lacrimile. 
− Vă rugăm, doar o poveste. Măcar o poveste. 

Vrem să mai auzim şi alte poveşti, nu doar cele pe 
care le ştie bunicul nostru... 

Lacomului i se făcu milă de ea. Începu să poves-
tească. Era pentru prima dată când se gândea doar la 



23 

povestea pe care o spunea, nu la visele sale de îm-
bogăţire. Ce ar fi putut câştiga de la aceşti copii orfani 
şi de la bunicul lor? Nimic, absolut nimic. Sau, poate 
era totuşi ceva ce ar fi putut câştiga. Recunoştinţa din 
privirile lor. 

Povestitorul termină povestea. 
− Mulţumim, vă mulţumim mult, spuse băiatul. 

Aţi fost tare bun cu noi. 
Lacomului i se părea ciudat să îi mulţumească 

cineva. De ani de zile nu mai auzise de la nimeni cu-
vinte de mulţumire. Aşa că îi chemă pe copii şi în ziua 
următoare. Vreme de câteva zile, singurii oameni ca-
re ascultau poveştile lacomului erau cei doi copii şi 
bunicul lor. Lacomul, văzând cu câtă atenţie îl ascul-
tau copiii, spunea poveştile din ce în ce mai frumos. 
Le spunea doar pentru bucuria pe care o aducea în 
sufletele micilor săi ascultători. 

Nu după multe zile, în satul lor a ajuns Marele 
Povestitor. Împăratul îl trimisese să meargă în lungul 
şi în latul împărăţiei sale, ca să poate ajunge la cât 
mai mulţi copii cu poveştile sale frumoase. Câteva 
luni pe an el mergea să spună poveşti. Stătea în cetă-
ţile şi în satele mari câte o săptămână, care era nu-
mită Săptămâna poveştilor. În fiecare an mergea pe 
alt traseu, alegând alte cetăţi şi sate. Acum ajunsese 
şi în satul omului lacom. 

Oamenii s-au strâns la marginea satului, cu mic 
cu mare, să îl asculte. Dar lacomul nu voia să îl mai 
vadă. Îi părea rău de timpul pierdut lângă el, îi părea 
rău că învăţase atâtea poveşti şi nu putea să câştige 
bani de pe urma lor. 

− Degeaba am învăţat poveştile lui, nu am ce 
face cu ele. Mai bine căutam un alt mijloc să mă îm-
bogăţesc, îşi spuse. 
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Se îmbrăcă, îşi pregăti o desagă cu mâncare şi 
se pregăti de drum. Voia să plece din sat în lumea 
largă, să caute un alt mijloc de a se îmbogăţi. Când să 
iasă din curtea casei, îi văzu apropiindu-se pe cei doi 
copii, împreună cu bunicul lor. 

− Ce faceţi aici? De ce nu v-aţi dus să îl auziţi pe 
Marele Povestitor? 

− Noi avem povestitorul nostru. Ne place să 
venim aici şi să auzim poveştile pe care le spuneţi, 
spuse băiatul. 

− Dar, unde voiaţi să plecaţi?, îl întrebă bunicul, 
mirat. 

Lacomul nu ştia ce să le spună. Aşa că nu le răs-
punse nimic. Îi invită în curtea lui, în locul în care le 
spunea de obicei poveşti. Numai că nu se aştepta ca 
în acea seară să vină cineva la el. Nu pregătise nicio 
poveste. Aşa că încercă să născocească pe loc o po-
veste cât mai frumoasă, ca să îi bucure pe copii. Şi 
povestea pe care a spus-o le-a plăcut copiilor foarte 
mult.  

− A fost foarte frumoasă, a fost cea mai frumoa-
să poveste pe care am auzit-o până acum, spuse bă-
iatul. 

− Da, şi mie mi-a plăcut mult, spuse fetiţa. Abia 
aştept să vin mâine din nou, să mai aud şi altă po-
veste... 

Povestitorul era uimit. Era prima poveste care îi 
venise în minte. Era o poveste nouă, era prima po-
veste pe care o născocise el însuşi. Ca să nu le strice 
copiilor bucuria, nu le spuse că voia să plece din sat. 
Se gândi să mai amâne plecarea câteva zile.  

Atât de mult le-a plăcut celor doi fraţi povestea, 
încât, în ziua următoare, le-au spus-o copiilor cu care 
se jucau. 
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− E mai frumoasă decât cele pe care le-am auzit 
noi de la Marele Povestitor, spuseră copiii. Diseară o 
să venim şi noi cu voi, ca să auzim poveşti aşa fru-
moase. Că, în primele zile în care am venit, nu ne-a 
prea plăcut ce am auzit. 

În acea seară mare a fost mirarea lacomului 
când a văzut mulţi oameni în curtea sa. Se gândea că 
nimeni în afara bunicului şi a nepoţilor săi nu va veni 
la el, din moment ce Povestitorul încă mai stătea în 
satul lor. Aşa că se gândi să le spună o altă poveste 
nouă, o poveste care îi venise în minte în noaptea de 
dinainte, când nu putea să doarmă din pricina bucu-
riei pe care o văzuse pe feţele copiilor. 

Lacomul spunea o poveste, dar o spunea doar ca 
să îi bucure pe cei care veniseră să îl asculte, doar ca 
să le aducă linişte în suflete. Şi copiii, şi părinţii lor, şi 
chiar bătrânii, ascultau povestea cu multă atenţie. Ni-
meni nu regreta că nu s-a dus să îl asculte pe Marele 
Povestitor. 

În seara următoare, au venit şi mai mulţi oa-
meni în curtea omului lacom. A venit chiar şi Marele 
Povestitor, care era curios cine este cel care spune 
poveşti atât de frumoase. L-a recunoscut imediat pe 
cel care povestea. Dar, pentru că era foarte multă lu-
me în curte, lacomul nu l-a observat. El tocmai înce-
puse o poveste despre un povestitor care voia să spu-
nă poveşti doar ca să se îmbogăţească. Şi despre doi 
copii care, ascultându-l cu mult drag, l-au ajutat să se 
schimbe. Era chiar povestea vieţii sale. Dar puţină 
lume şi-a dat seama de acest lucru. După ce a ter-
minat de povestit, după ce copiii, părinţii şi bunicii 
au plecat la casele lor, Marele Povestitor a venit la el. 

− Ştiu că ai stat o vreme şi ai ascultat poveştile 
mele. Dar, spune-mi, de unde ai aflat poveştile pe 
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care le spui? Că am auzit că sunt mai frumoase decât 
poveştile mele. 

− Eu am încercat, mai multe zile, să le spun oa-
menilor poveştile pe care le-am învăţat ascultân-
du-te. Voiam să mă îmbogăţesc spunând poveşti. Dar 
nu înţelegeam de ce oamenilor nu le plac poveştile pe 
care le spun, deşi le învăţasem de la tine. Eu sunt un 
om lacom, dar am o memorie foarte bună. Aşa că nu 
îmi era greu să le spun poveştile aproape cu aceleaşi 
cuvinte cu care le spuneai tu. De curând, mi-am dat 
seama cu ce greşeam. Pe copii nu îi interesează doar 
ce poveşti aud, îi interesează şi cum le sunt spuse. 
Adică îi interesează şi povestea din spatele poveştii. 
Ei simt foarte bine cum este sufletul, cum este inima 
celui care povesteşte. Când am înţeles acest lucru, la 
început m-am întristat. Mi-am dat seama că nu mă 
pot îmbogăţi spunând poveşti, aşa cum mi-aş fi dorit, 
şi am vrut să plec în lume. Dar doi copii m-au ajutat 
să mă schimb. De dragul lor am început să născocesc 
poveşti şi să le spun din suflet. Mă gândeam că po-
veştile mele ar trebui să fie ca nişte prăjituri pentru 
ei. Şi, aşa, m-am schimbat. Ar trebui ca toţi cei care 
spun poveşti, fie că sunt povestitori, fie că sunt pă-
rinţi sau bunici, să înţeleagă cât de important este să 
ştie să pună puţin din sufletele lor, din inimile lor, în 
poveştile pe care le spun copiilor. Astfel, şi copiii se 
vor hrăni cu poveşti frumoase, şi cei care le spun se 
vor hrăni spunându-le. Şi, am mai înţeles ceva: am 
înţeles că bucuria sufletească nu se poate compara cu 
nimic din lumea aceasta. Când spun poveşti, şi când 
poveştile mele ajung în sufletele copiilor, mă simt cel 
mai bogat om din lume. Abia acum am înţeles de ce, 
cu vreme în urmă, cineva mi-a spus că tu eşti mai 
bogat decât împăratul. Eu credeam că e vorba de 
bani, dar nu este aşa. Bogăţia sufletească este mai 
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mare decât bogăţia lumească. Comoara din poveşti 
este o comoară care, cu cât o împarţi cu mai multă 
lume, cu atât creşte, cu atât este mai mare.  

− Aşa este, zise Marele Povestitor. Mă bucur 
mult că ai înţeles lucrurile acestea. Eu chiar aş vrea 
să mai rămân câteva zile în satul acesta, doar ca să 
mai aud din poveştile tale.  

− Cu mare bucurie, spuse lacomul. M-aş bucura 
chiar dacă în acest timp ai rămâne în casa mea. Uite, 
astăzi oamenii mi-au lăsat mai multe daruri. Am dat 
din ele celor doi copii orfani, dar mi-a rămas şi mie 
ceva bun de mâncare. Aşa că avem ce mânca îm-
preună. 

− Şi, vezi, eu am cam îmbătrânit. Vreau să vor-
besc cu împăratul, ca să preiei tu ştafeta mea, vreau 
să te ocupi tu de Săptămâna poveştilor... 

 
*** 

 
− Poveştile pe care le-am auzit de la el mi-au 

rămas în inimă, îi zise Marele Povestitor împăratului. 
Când o să îl auziţi vorbind, o să vă daţi seama că nu îl 
laud degeaba. Dacă v-au plăcut poveştile mele, cu si-
guranţă o să vă placă şi ale lui. Lacomul nostru nu 
mai e lacom. Poveştile şi iubirea copiilor l-au ajutat 
să se schimbe. Acest om este o dovadă că sufletul se 
poate vindeca de lăcomie, ca de orice altă patimă. Po-
vestea acestui om îi poate ajuta şi pe alţii să scape de 
defectele şi de patimile lor. Şi, de aceea, Săptămâna 
poveştilor spuse de el ar trebui să ajungă în cât mai 
multe cetăţi şi sate. Nu-i aşa?... 
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Palatul poveştilor frumoase 

 
Ah, ce păcat că vacanţa e pe sfârşite. Şi cât o mai 

aşteptaseră copiii... Dacă anii trecuţi parcul era plin 
de copii şi gălăgia se auzea de dimineaţă până seara, 
în ultima vreme a fost aproape pustiu. Deşi la începu-
tul vacanţei parcul mai dădea semne de viaţă, acum 
are un aer trist... Numai părinţii cu copii mici sau bă-
trânii mai ies la plimbare, bucurându-se de frumu-
seţea naturii şi de aerul curat. 

Codrin, care locuieşte aproape de intrarea în 
parc, îi vede zi de zi. Şi îi pare rău că nu îşi vede prie-
tenii afară. Îi pare rău că nu vede şi alţi copii de vâr-
sta lui. Dar copiii au dispărut... Ai zice că se joacă cu 
toţi de-a v-aţi ascunselea, şi nu îi găseşte nimeni... 

Dar, nu. Copiii au acum alte preocupări, nu au 
timp să iasă afară. De ce? Pentru că la începutul va-
canţei s-a lansat un nou canal de televiziune pentru 
copii: ASN TV, adică „Acum sau niciodată” TV. La 
orice oră e ceva atrăgător. Ceea ce e ieşit din comun e 
că nicio emisiune şi niciun film nu se dau în reluare. 
Şi câţi copii ar vrea să piardă şansa de a vedea ceva 
extraordinar? 

În aceeaşi perioadă au apărut şi jocuri pe calcu-
lator dintr-o generaţie nouă, mult mai palpitante de-
cât cele vechi. Totuşi, Codrin nu stă mult în faţa cal-
culatorului sau a televizorului. Preferă să se joace cu 
surorile sale, Nectaria şi Iustina. Lor, noile emisiuni 
pentru copii şi noile jocuri pe calculator nu le-au con-
fiscat vacanţa. Dar celorlalţi... 

De câteva zile, Nectaria şi Iustina sunt la munte, 
într-o tabără, cu colegii lor. Fiind mai mare, Codrin 
nu a vrut să meargă cu ele. 
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Acum a ieşit la plimbare cu Haiduc, un câine 
mic, dar foarte jucăuş. E cadoul pe care l-a primit de 
ziua lui. Cei doi au alergat, s-au jucat cu mingea, iar 
au alergat, până ce s-a făcut seară. Obosit, Codrin i-a 
pus câinelui lesa şi s-a aşezat pe o bancă, vrând să se 
odihnească puţin, înainte de a face o ultimă întrecere. 
Dar Haiduc nu pare deloc obosit– îl tot trage cu pu-
tere de lesă. Vrea să meargă undeva. Codrin se ridică 
şi merge după câine. Numai că afară s-a făcut brusc 
foarte întuneric. Iar Codrin s-a rătăcit... Deşi ştie par-
cul de atâţia ani, deşi până acum nu s-a mai rătăcit 
niciodată... 

Deodată, câinele începe să latre. Codrin vede în 
faţa lui o clădire mare şi veche, ca un palat aproape 
ruinat. Unele geamuri sunt sparte, unii pereţi sunt 
crăpaţi – şi prin ei se pot vedea camere lungi, aproa-
pe goale... Undeva, în partea din spate, pare să arate 
mai bine. Acolo e lumină, se aude şi o muzică plăcu-
tă. Dar în partea din faţă a palatului e pustiu, sau aşa 
pare. 

Câinele vrea să intre în palat, dar Codrin se te-
me. „De unde e palatul ăsta aici? Cum de nu l-am vă-
zut până acum? Chiar dacă parcul e mare, eu am fost 
peste tot, dar nu am mai văzut clădirea asta... Parcă e 
din alte vremuri. Ce ciudată e...” 

Speriat, Codrin vrea să o ia la fugă, dar aude un 
scârţâit prelung şi vede uşa palatului deschizându-se 
încet. 

− Ce faci aici, băiete? Ce te aduce pe la noi? 
O bătrână în haine ponosite, cu o voce obosită, 

apare în pragul uşii. 
− Bună ziua. Adică, bună seara. M-am rătăcit. 

Îmi puteţi spune cum să ajung acasă? Şi... cine sun-
teţi dumneavoastră? Unde mă aflu? – întreabă bă-
iatul. 
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− Unde te afli?... Nu se vede? 
− Spuneţi-mi, vă rog, spuneţi-mi! Că nu ştiu 

unde sunt, nu am mai fost aici. 
− Aici e... şi bătrâna începe să plângă. Şi plânge, 

şi plânge, şi lui Codrin i se face milă de ea. 
− Ce e aici, ce e cu ruinele acestea?, o întreabă 

din nou. 
− Aici a fost palatul poveştilor frumoase... 
− Palatul poveştilor? 
− Da, palatul poveştilor frumoase. Eu sunt Prin-

ţesa Florilor... Sau am fost Prinţesa Florilor, cu vreme 
în urmă. Acum, parcă nici eu nu mai ştiu cine sunt... 

− Şi, ce s-a întâmplat? 
− Multe dintre poveşti s-au îmbolnăvit şi au în-

ceput să moară. 
− Cum să se îmbolnăvească poveştile? 
− Uite aşa, din cauza tristeţii. S-au ofilit, ca 

nişte flori pe care nu le mai admiră nimeni... 
− Eu am citit că florile pot fi influenţate de sta-

rea oamenilor, dar poveştile? 
− Poveştile sunt tot un fel de flori, de care tre-

buie să ai grijă, să le uzi din când în când... Altfel, se 
usucă şi mor. Unele au şi murit, altele sunt pe moar-
te. 

− Dar ce boală au? Cine le-a făcut rău? 
− Nu ştii? Ia gândeşte-te... 
− Nu, nu ştiu. 
− Apa cu care trebuie udate poveştile e bucuria 

copiilor. Dar, în ultima vreme, copiii nu prea mai au 
timp pentru poveşti frumoase. De fapt, ei ştiu doar 
câteva poveşti, pe cele mai cunoscute, şi atât. De cele-
lalte nici nu au habar... Acum ei stau toată ziua în fa-
ţa televizorului sau a calculatorului... 

− Da, asta am văzut şi eu, copiii nu prea mai ies 
nici în parc, la joacă. 
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− ... în timp ce poveştile frumoase suferă. Acum 
copiii iubesc mai ales poveştile noi, în care e multă 
violenţă, multă răutate... Iar din poveştile vechi le 
plac mai ales cele cu vrăjitoare şi cele cu monştri, cele 
în care biruie răul... 

− Poveştile cu monştri stau tot aici în palat? În 
camerele din spate? 

− Nu, ele stau în palatul întunecat. Să ştii că po-
veştile sunt de două feluri, unele care înseninează ini-
ma şi altele care o îmbătrânesc. Poveştile care o îm-
bătrânesc locuiesc în palatul întunecat, care e departe 
de noi. Mie îmi pare rău că mulţi copii le preferă pe 
ele şi nu ţin seama de poveştile frumoase... din care 
au rămas doar câteva, retrase în camerele din spate 
ale acestui palat. 

− Cred că sunt foarte puţine, nu?... 
− Ce copil vrea să citească astăzi ceva despre iu-

bire, despre prietenie, despre curaj, despre răbdare? 
Sau ce copil mai vrea să audă poveşti din care să în-
veţe ce înseamnă virtutea?  

− Puţini, din păcate. 
− Iar părinţii nu prea mai dăruiesc din timpul 

lor copiilor, parcă nu prea mai au timp să se joace cu 
ei, să se bucure cu ei... 

− Da, toţi părinţii sunt ocupaţi. Şi ai mei, şi 
toţi... 

− Sunt ocupaţi, dar trebuie să îşi facă timp şi 
pentru copii. Altfel, aceştia cresc cum nu trebuie, şi 
peste ani şi ani părinţii vor regreta că nu s-au ocupat 
mai serios de educaţia lor. Dar va fi prea târziu. Iată 
de ce poveştile frumoase se îmbolnăvesc, palatul nos-
tru se ruinează... În timp ce copiilor de azi li se fură 
copilăria. Cea mai frumoasă, cea mai sensibilă peri-
oadă a vieţii vă este răpită. Nu mai aveţi timp să fiţi 
copii. Chiar şi desenele animate pe care le vedeţi, de 
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multe ori sunt copiate parcă după filmele oamenilor 
mari. Cu multă violenţă... 

− Şi, după ce le vezi, te simţi obosit... 
− Tu ştii povestea cu oamenii mari, cărora le 

îmbătrâneau doar ochii? 
− Nu, nu o ştiu. 
− E o poveste cu oamenii dintr-o ţară în care 

mureau doar cei cărora le îmbătrâneau ochii. Cei care 
aveau sufletele curate, şi ochii curaţi, trăiau fără să 
îmbătrânească... Poate o vei citi vreodată... Dar altce-
va vreau să îţi spun acum. Că ochii copiilor de astăzi 
sunt schimbaţi. Că multe din filmele pe care le văd, 
multe din emisiunile pe care le văd şi din jocurile pe 
calculator le fură copilăria. Le fură lumina din ochi, 
seninătatea, copilăria. Ochii lor îmbătrânesc, şi asta 
se întâmplă în realitate, nu în vreo poveste. 

− Eu am văzut însă oameni bătrâni cu ochii 
foarte senini. Parcă te odihneşti uitându-te în ochii 
lor... 

− Chiar şi tu poţi înţelege cum stau lucrurile... 
− Cred că înainte palatul acesta a fost foarte 

frumos, nu-i aşa?  
− Da, a fost. Un palat de vis, plin de viaţă... Dar 

vezi şi tu ce a ajuns... Şi era un palat care creştea de 
fiecare dată când cineva scria o poveste frumoasă. I 
se mai adăuga o cameră la fiecare poveste nouă... 

− Eu, eu ce aş putea face pentru el? Ce aş putea 
face să ajut poveştile? 

− Ai putea să le spui prietenilor tăi poveşti fru-
moase. Şi să le spui astfel încât să le meargă la inimă. 
Încet, încet, fiecare poveste frumoasă va reveni la via-
ţă. Şi palatul va fi la fel ca înainte. 

− Mă gândesc să îl rog pe tatăl meu, care este 
scriitor, să scrie şi poveşti. Îmi doresc nu doar să 
spun poveştile vechi, ci şi să ajut palatul să crească. 
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Da, mi-aş dori ca tatăl meu să scrie şi el poveşti fru-
moase. Poveşti care să ajungă la inimile oamenilor... 
Da, o să îl rog pe tatăl meu să scrie poveşti şi pentru 
copii, şi pentru oamenii mari, poveşti care să le aducă 
aminte părinţilor de frumuseţea copilăriei. 

− Părinţii se gândesc acum doar ce să le cum-
pere copiilor, spuse Prinţesa Florilor. Dar comoara 
copilăriei nu se poate cumpăra. Oamenii ar trebui să 
înţeleagă că bucuria, seninătatea, lumina din ochi, iu-
birea adevărată, sunt comori care nu pot fi cumpă-
rate... 

Lătratul câinelui se aude din ce în ce mai tare. 
Codrin deschide ochii. E în parc, pe bancă. Aţi-

pise. Îşi mângâie câinele, spunându-i îngândurat: 
− Şi totuşi, eu am fost singurul copil din parc 

astăzi. Ceilalţi au stat la casele lor. Da, televizorul şi 
jocurile pe calculator le fură vieţile. Le fură copilă-
ria... Nu e bine... Oare lucrurile s-ar putea schimba? 

Când a ajuns acasă, Codrin l-a rugat pe tatăl lui 
să scrie poveşti – poveşti pentru copiii mari şi mici. 
Că şi părinţii, până la urmă, tot un fel de copii sunt. 
Au şi ei nevoie de iubire, de atenţie, de înţelegere, de 
bucurie... 

După ce Codrin i-a povestit tatălui său visul pe 
care îl avusese în parc, visul despre palatul poveştilor 
frumoase, acesta a început să scrie poveşti. Prima 
dintre ele era despre iubirea din familie – povestea 
vulturilor aurii. Era o poveste dedicată Claudiei, soţia 
lui, zâna cea frumoasă care i-a înfrumuseţat viaţa. 
Apoi a mai scris şi alte poveşti, pe care le-a făcut ca-
dou copiilor săi şi altor persoane dragi lui. Erau po-
veşti prin care încerca să îi convingă pe copii să-şi 
păstreze copilăria. Erau poveşti prin care încerca să 
le redea oamenilor mari puţin din emoţia copilăriei. 
Să smulgă un zâmbet sau o lacrimă din ochii lor... 
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După ce poveştile au fost tipărite şi au ajuns în 
casele şi în sufletele cititorilor, Codrin a visat din 
nou, pentru ultima dată, palatul poveştilor, care 
acum era plin de lumină. Deasupra palatului zburau, 
în cercuri largi, o mulţime de vulturi aurii, care stră-
luceau ca soarele... La geamuri, personaje de poveste 
îi făceau cu mâna. Pe unele le cunoştea, pe altele nu. 
Cel mai mult s-a bucurat când porţile palatului s-au 
deschis şi, în sunet de trâmbiţe, a văzut cum unele 
personaje din poveştile tatălui său au venit spre el. 
Alături de ele era Prinţesa Florilor. Nu semăna deloc 
cu bătrâna cu haine ponosite din primul vis, ci era tâ-
nără şi frumoasă. Radiind de fericire, i-a mulţumit 
pentru tot… 
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Puterea iubirii 

 
A fost odată ca niciodată un prinţ care nu voia 

să înveţe să citească şi să scrie. I se părea că şi-ar 
pierde timpul. Nu înţelegea de ce împăratul citea în 
fiecare zi, fără să se plictisească. Prinţului îi plăcea să 
stea cât mai mult afară, în natură, şi să se joace cu 
prietenii săi. Degeaba căutase împăratul oameni înţe-
lepţi, care să îl educe pe fiul său şi să îl înveţe să ci-
tească şi să scrie. Încercările lor nu aveau niciun 
efect.  

Într-o zi, în timp ce se lupta în joacă cu cel mai 
bun prieten al său, prinţul l-a trântit de pământ şi, 
fără să vrea, i-a rupt mâna. Văzându-şi prietenul cu 
ochii în lacrimi din pricina durerii, în sufletul prin-
ţului a avut loc o schimbare. Aşa că s-a dus la tatăl 
său şi i-a spus: 

− Gata, îmi ajunge. Parcă mă doare mai tare că 
i-am rupt mâna prietenului meu decât dacă mi-aş fi 
rupt-o mie. Vreau să mă schimb. Vreau să îmi găsiţi 
un dascăl, cel mai bun dascăl. Vreau să mi-l aduceţi 
pe cel mai înţelept om din împărăţia noastră. Mi-am 
pierdut destul vremea, şi nu mai pot da timpul îna-
poi. Dar pot schimba lucrurile în bine... 

Împăratul a trimis soli să caute cel mai bun das-
căl pentru fiul său. Dar ei nu erau mulţumiţi de das-
călii pe care îi găseau, pentru că, deşi aceştia erau re-
numiţi, înţelepciunea nu părea să fie pe măsura renu-
melui lor.  

După ce împăratul i-a refuzat pe primii dascăli 
pe care solii îi aduseseră la curte, l-a trimis chiar pe 
duhovnicul său să caute înţeleptul care ar fi fost vred-
nic să îl educe pe prinţ. 
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După îndelungi căutări, acesta a găsit un om 
simplu, un ţăran care Îl iubea mult pe Dumnezeu, şi 
la care veneau pentru sfat mulţi oameni, străbătând 
distanţe mari. Preotul a fost surprins de liniştea su-
fletească şi de cuvintele înţelepte pe care le spunea 
acesta. Se temea puţin ca nu cumva împăratul să îl 
mustre pentru alegerea pe care o făcea, dar era sigur 
că până atunci nu găsise pe nimeni care să se apropie 
de înţelepciunea acestui ţăran. 

Înţelepciunea era şi este o virtute din ce în ce 
mai rară, pe care oamenii o preţuiesc din ce în ce mai 
puţin. Ţăranul acesta era foarte atent la tot ce obser-
va în natură. Copacii, vânturile, soarele, toate îi vor-
beau parcă, în şoaptă, spunându-i tainele lumii. Era 
foarte atent la animale, la insecte, la păsări. De fie-
care dată când vedea un lucru deosebit, înţelegea mai 
multe decât un om obişnuit. 

Ţăranul era foarte credincios. În fiecare dimi-
neaţă, primul lucru pe care îl făcea era să se roage. 
Iar seara, înainte de a se culca, îşi făcea rugăciunea şi 
apoi citea din Sfânta Scriptură până îl lua somnul. 

Duhovnicul l-a adus pe ţăran la palat. Împăra-
tul, văzându-l, a spus: 

− Mă aşteptam să îmi fie adus un dascăl renu-
mit, un dascăl a cărui valoare să nu poată fi pusă la 
îndoială, dar, dacă duhovnicul nostru a avut atâta în-
credere în tine, înseamnă că o meriţi. Fii conştient 
însă de marea responsabilitate care apasă pe umerii 
tăi. Am auzit că nu ai cerut nicio răsplată pentru efor-
tul pe care îl vei face. Ai spus că cea mai mare bucurie 
a ta va fi ca fiul meu să ajungă un împărat cât mai în-
ţelept. Aşa îmi doresc şi eu... 

Prinţul l-a plăcut imediat pe dascălul său. Îi plă-
cea să meargă cu el în lungi plimbări şi să asculte fa-
bule şi poveşti care de care mai frumoase. Mergeau 
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singuri, fără paznici, în haine simple, ca să nu fie re-
cunoscuţi de oamenii pe care îi întâlneau. Dascălul 
voia ca prinţul să cunoască viaţa celor pe care avea să 
îi conducă, problemele şi nevoile lor. 

Odată, plecaseră să se plimbe în apropierea u-
nui castel care avea o moară de vânt. Nu departe de 
el, au văzut nişte şoareci care mergeau spre poarta 
castelului. 

− Uită-te la ei, spuse dascălul, parcă ar fi o ceată 
de tâlhari, pregătiţi să dea un asalt. Chiar dacă sunt 
mici, iar castelul e bine păzit, au mari şanse să câşti-
ge. Tocmai pentru că sunt mici, tocmai pentru că 
sunt greu de observat. 

Prinţul închise ochii şi, pentru câteva clipe, îşi 
imagină un grup de şoricei înarmaţi, pregătindu-se 
să atace castelul. Dar nu despre pagubele pe care le 
fac şoarecii voia să îi vorbească dascălul său. 

− Vezi tu, cum sunt aceşti şoricei, aşa sunt şi 
gândurile rele, care vor să intre în mintea noastră. 
Uite, cei mai mulţi oameni, care cu siguranţă ar refu-
za să facă lucruri foarte rele, acceptă totuşi cu multă 
uşurinţă gânduri nepotrivite în sufletele lor. Şi, în 
timp, aceste gânduri lucrează. Asaltează castelul din 
inima omului. Şi, dacă nu e bine păzit, acest castel va 
fi prădat de hoţii şi tâlharii de tot felul, care la înce-
put nu păreau să reprezinte un pericol adevărat. Gân-
durile rele, dacă nu sunt respinse, sunt cauza faptelor 
rele. Iar gândurile bune sunt cauza faptelor bune. 

Prinţul îl asculta cu mult interes. Îi plăceau atât 
de mult sfaturile, poveştile şi fabulele pe care le as-
culta de la dascălul său, încât se apucase să le scrie 
într-o carte. Da, învăţase destul de repede de la das-
călul său să citească şi să scrie... 

Într-o zi, au văzut într-o curte cum un om îi dă-
dea de mâncare porcului său. Pe drum trecea un câi-
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ne fără stăpân. Câinelui îi era foame şi lătra, dar o-
mul nu îl băga în seamă. Porcul se punea în faţa gar-
dului, de parcă i-ar fi fost teamă ca nu cumva omul să 
îi dea câinelui o parte din porţia sa. 

− Ia uită-te la porcul ăsta, se poartă de parcă ar 
fi un mare boier, iar câinele un sărac muritor de foa-
me. Şi nimeni nu îi ajunge la nas porcului. Dar asta 
nu va dura mult. Peste o vreme va fi tăiat... că doar de 
asta şi e îngrijit atât de bine. Dacă ar şti porcul ce îl 
aşteaptă... Dar nu ştie. Tot aşa e şi cu oamenii. Unii 
se agaţă de dregătoriile lor sau de cine ştie ce comori, 
de parcă le-ar avea pentru totdeauna. Abia când vine 
moartea peste ei, îşi dau seama că au trăit ca nişte 
animale, având grijă doar de trupurile lor, nu şi de 
suflete. 

În altă zi, mergând prin pădure, au văzut cum 
nişte lupi înconjuraseră o oaie rătăcită. Dar ciobanul 
a venit la timp şi a salvat-o. Când au intrat în satul 
următor, au văzut cum o femeie văduvă se judeca 
pentru moştenirea ei cu primarul satului. Judecăto-
rul îi ţinea partea primarului. 

− Vezi, pentru femeia asta e mai rău decât pen-
tru oaia prinsă de lupi. Pentru că pe oaie a scăpat-o 
ciobanul, pe când cel care trebuia să îi facă dreptate 
acestei femei e tocmai judecătorul necinstit. 

Prinţul îşi rugă dascălul să îl lase să spună cine 
este, iar acesta încuviinţă. Judecătorul şi primarul se 
albiseră la faţă la aflarea acestei veşti. Prinţul îi făcu 
dreptate femeii. Şi, când ajunse la palat, trimise un 
alt judecător în locul celui nedrept. 

Timpul trecea şi prinţul scria în cartea sa noi 
poveşti şi fabule. Într-o zi, împăratul l-a chemat la el 
şi i-a spus: 

− Fiul meu, împăratul vecin mi-a scris că s-ar 
bucura să mergeţi în vizită la el. Are o fată tânără şi 
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frumoasă, care însă nu vrea să vorbească aproape cu 
nimeni. Şi nu vrea cu niciun chip să se mărite... De 
când a murit mama ei, s-a însingurat şi împăratul nu 
a găsit pe cineva care să o poată ajuta să iasă din sta-
rea de tristeţe care a cuprins-o. Mulţi doctori şi oa-
meni înţelepţi au încercat să o ajute, dar nu au reuşit. 
Tatăl ei a auzit de tine şi de dascălul tău, şi crede că 
voi o veţi putea ajuta. 

− Dar dascălul meu este bolnav, nu poate face 
un drum atât de lung. 

− Înseamnă că vei merge singur, fiul meu. Uite, 
am citit ce ai scris până acum în cartea asta. Citeşte şi 
reciteşte tot ce ai învăţat de la dascălul tău, şi cred că 
vei reuşi să o ajuţi pe această fiică de împărat. 

Înainte de plecare, prinţul se duse la dascălul 
său, pentru a-i cere sfatul. Dascălul l-a luat la o scur-
tă plimbare şi i-a arătat un copac plin de flori, dar ca-
re avea o creangă uscată. 

− Vezi, cum e acest copac, aşa e şi sufletul prin-
ţesei. Noi trebuie doar să o ajutăm să înţeleagă că de-
geaba are ea sufletul plin de flori frumoase, pentru 
că, dacă nu are grijă, se vor usca tot mai multe crengi, 
şi după o vreme crengile uscate vor fi mai multe de-
cât cele înflorite, i-a spus prinţului.  

− Crezi că eu voi putea să o ajut? 
− Nu ştiu dacă vei reuşi sau nu, dar trebuie să 

încerci. Până acum, alţii s-au străduit să o schimbe, 
aproape au forţat-o să se schimbe, folosind tot felul 
de metode, mai bune sau mai puţin bune. Noi ar tre-
bui să facem altceva, să o convingem să se schimbe 
singură. 

− Dar cum am putea să facem asta? 
− Nu ştiu nici eu acum. Dacă aş fi cunoscut-o 

faţă către faţă, poate că mi-aş fi dat seama ce e de 
făcut. Tu du-te, află cât mai multe lucruri despre ea, 
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apoi întoarce-te la mine, să găsim împreună cea mai 
bună soluţie. Oricum, ţine minte: nu te gândi la răs-
plata pe care ţi-o promite tatăl ei dacă vom reuşi să o 
ajutăm. Nimeni nu poate să îi ajute pe ceilalţi dacă se 
gândeşte să fie răsplătit pentru eforturile sale. Ori 
vrei să ajuţi pe cineva din tot sufletul, din toată ini-
ma, ori mai bine stai deoparte. Cred că ţi-am spus 
deja de destule ori acest sfat. Tu acum du-te să afli 
cât mai multe despre preocupările şi obiceiurile prin-
ţesei, apoi întoarce-te să ne sfătuim. Dar, dacă totuşi 
o să îţi vină în minte o soluţie pentru ea, fă ce vei cre-
de de cuviinţă. Am încredere în tine, doar eşti sin-
gurul meu ucenic. Şi cred că ai învăţat deja destule de 
la mine, îi spuse dascălul cu afecţiune. 

Drumul a fost lung, cu multe peripeţii, dar prin-
ţul a ajuns cu bine la destinaţie. În ziua următoare, 
împăratul l-a dus în camera comorilor şi i-a spus: 

− Uite, dacă o vei ajuta pe fiica mea, îţi voi da 
tot aurul pe care îl am.  

Dar prinţul i-a răspuns: 
− Sunt aici ca să o ajut pe fiica dumneavoastră, 

nu ca să mă întorc la palatul tatălui meu mai bogat 
decât sunt. Acum am venit doar ca să aflu cât mai 
multe despre prinţesă, apoi o să mă întorc la dascălul 
meu, să îmi spună ce crede că ar trebui să fac pentru a 
o ajuta. 

Primul lucru pe care l-a aflat tânărul despre 
prinţesă era că îi plăcea să vadă păunul care trăia în 
curtea palatului. Uneori, lângă el veneau câteva le-
bede, şi prezenţa lor o bucura mult pe prinţesă. Albul 
aripilor lor o făcea să se gândească la puritatea sufle-
tului şi la virtuţi. 

Apoi, a mai aflat că în fiecare zi prinţesa mergea 
în grădina cu trandafiri, unde se simţea cel mai bine. 
Îi plăceau mult toate florile, dar în mod special îi plă-



41 

ceau diferitele feluri de trandafiri. Acolo se plimba 
sau stătea să citească poveşti. Cel mai mult îi plăceau 
fabulele. Cititul îi însenina puţin viaţa. Când citea, 
sufletul ei rănit se liniştea. Parcă un nor de lumină ie-
şea din cărţi şi îi intra în suflet, în inimă. Acolo, în 
grădina de trandafiri, se simţea ca în altă lume. Se 
simţea prietenă cu păsările, cu plantele, cu norii, cu 
munţii, cu întreaga natură. Dar, când revenea la pa-
lat, îşi amintea de moartea mamei sale, şi parcă un 
nor întunecat se aşeza deasupra inimii ei. Ca şi cum 
fiecare cameră a palatului ar fi fost plină de scaieţi. 
Scaieţii nu îi plăceau deloc prinţesei. Şi asta pentru că 
odată, mică fiind, căzuse peste o tufă de scaieţi şi se 
zgâriase rău.  

Aflând acest lucru, tânărul s-a hotărât să încerce 
ceva neobişnuit. După ce s-a sfătuit cu tatăl ei, care îl 
primise cu atâta încredere, într-o seară a plantat, pe 
ascuns, o mică tufă de scaieţi în grădina de trandafiri. 
În dimineaţa următoare, prinţesa a ieşit să se plimbe. 
Privea trandafirii cu mult drag, când, la un moment 
dat, a văzut scaieţii. A chemat supărată una din slugi şi 
i-a spus: 

− Scoate scaieţii de aici. Nu vezi că îmi strică 
toată grădina? Cum au crescut aici? Să nu îi mai văd, 
spuse ea, întorcându-se la palat. 

S-a întors mai târziu, şi a văzut că grădina era la 
fel de frumoasă ca de obicei. Scaieţii fuseseră scoşi 
din pământ şi aruncaţi la gunoi. Dar, în dimineaţa 
următoare, când a venit să citească în grădina de 
trandafiri, prinţesa a văzut alţi scaieţi, mai mari. 

− Ştiţi că nu suport scaieţii, scoateţi-i imediat 
de aici, a spus ea slugilor. Cine i-a plantat? Cum au 
ajuns aici? Nu vreau să îi mai văd, spuse ea, întorcân-
du-se la palat. 
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S-a întors mai târziu, şi a văzut că grădina era la 
fel de frumoasă ca de obicei. Scaieţii fuseseră scoşi 
din pământ şi aruncaţi la gunoi. Dar, în dimineaţa 
următoare, când a venit în grădina de trandafiri să ci-
tească, prinţesa a văzut alţi scaieţi, mai mari. 

− Ce se întâmplă? Cineva râde de mine... Cineva 
vrea să mă supere. Scoateţi scaieţii ăştia de aici, le 
spuse ea slugilor. Şi se întoarse la palat, mergând di-
rect la tatăl ei: 

− Trebuie să aflăm cine îmi strică grădina. E a 
treia zi în care am găsit scaieţi în grădina mea de 
trandafiri. 

− Stai liniştită, o să aflăm cine e vinovatul. Nu te 
nelinişti, îi spuse împăratul, încercând s-o calmeze. 

Dar, în fiecare din dimineţile următoare, prinţe-
sa găsea scaieţi în grădina cu trandafiri. Numărul a-
cestora creştea, şi erau din ce în ce mai mari şi mai 
uscaţi. Stricau toată frumuseţea grădinii. Semănau 
într-un fel cu creanga uscată din copacul înflorit pe 
care dascălul i-l arătase prinţului, înainte ca acesta să 
plece la drum. 

După o săptămână în care nu reuşise să afle ci-
ne planta scaieţii, prinţesa s-a hotărât să îşi păzească 
singură grădina. Şi asta pentru că, din pricina fră-
mântărilor, nu mai avea somn. Nu mai putea dormi 
bine. 

Mare i-a fost mirarea când, în zorii zilei, l-a vă-
zut pe musafirul lor, pe prinţ, plantând o tufă mare 
de scaieţi în locul din care tocmai smulsese câţiva 
trandafiri. Până atunci, prinţesa nu îl prea băgase în 
seamă pe prinţ. Împăratul îi spusese doar că musafi-
rul venise la ei ca să pună la cale o strategie mai bună 
de apărare împotriva duşmanilor comuni. Şi asta nu 
era treaba ei. 
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− Stai, ce faci aici?, îl întrebă ea. Tu eşti vinova-
tul... De asta slugile nu îmi spuneau cine îmi strică 
grădina, nu-i aşa? Asta e grădina mea, e grădina mea 
cu trandafiri... Ce te-a apucat, cine ţi-a dat voie să îmi 
strici grădina? 

− Iartă-mă, îi spuse el. Nu am vrut să te supăr. 
Mie îmi place să scriu fabule şi alte poveşti, pe care 
mi le spune dascălul meu. Dar acum scriu prima fa-
bulă compusă de mine. Este despre scaieţii care s-au 
luat la ceartă cu trandafirii. Şi mi-a fost mai uşor să îi 
văd cu ochii mei, unii lângă alţii. 

Prinţesa nu îşi dădea seama că el voia doar să o 
ajute să înţeleagă că trebuia să-şi scoată din suflet 
toţi scaieţii care crescuseră acolo în ultimii ani, şi să 
lase doar trandafirii. Trandafirii pe care îi îngrijea în-
că din copilărie. 

− Ce fabulă scrii despre trandafirii mei? Şi ce 
vorbesc ei cu scaieţii? Vreau să citesc. Şi mie îmi plac 
fabulele, îi spuse prinţului. Îmi plac pentru că în fie-
care seară mama îmi citea fabule sau alte poveşti. 
Uneori, mă gândeam şi eu să scriu poveşti, dar nu am 
făcut-o până acum. Tu cum ai ajuns să scrii? 

− Dascălul meu îmi spunea poveştile pe care le 
născocea, iar eu le scriam, ca să nu se piardă. Doar 
ultima fabulă am scris-o singur, aici, privindu-ţi gră-
dina și văzând cum frumoşii tăi trandafiri se ceartă 
cu scaieţii. 

− Aş vrea să citesc şi eu această fabulă. Ai termi-
nat-o? 

− Nu, dar mai aveam puţin, îi spuse el, privin-
d-o cu mult drag. Oricum, nici nu mai am multe pa-
gini libere, îi arătă el cartea în care scria. 

− Atunci, te rog, du-te şi aruncă undeva scaieţii 
pe care i-ai plantat, că nu suport să îi văd, şi apoi vino 
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şi citeşte-mi povestea lor. Iar sfârşitul mi-l poţi spune 
chiar dacă nu ai apucat să îl scrii, nu? 

− Da, pot, îi spuse prinţul, cu ochii plini parcă 
de lumină şi bucurie. 

Când termină de citit, şi îi spuse şi sfârşitul fa-
bulei, prinţesei nu îi fu greu să înţeleagă că el scrisese 
special pentru ea. Îşi dăduse seama că prinţul o păcă-
lise, că nu plantase scaieţii doar ca să aibă inspiraţie 
la scris, ci pentru că voia să o ajute să înţeleagă sin-
gură, privindu-şi grădina, acelaşi lucru pe care l-ar fi 
înţeles dacă i-ar fi citit fabula: că sufletul este ca o 
grădină şi de noi depinde dacă e o grădină cu tran-
dafiri sau o grădină în care scaieţii întunecă frumuse-
ţea trandafirilor. Că trebuie să ne luptăm să smulgem 
scaieţii din sufletele noastre, că altfel, dacă nu o vom 
face, aceştia vor creşte în locul trandafirilor. Prinţesa 
îşi aduse aminte că mama ei îi spusese de multe ori 
acelaşi lucru, că trebuie să avem grijă ce fel de flori 
lăsăm să crească în grădina sufletelor noastre.  

Nu mai avu putere să îi spună nimic prinţului. Îi 
venea să plângă, aşa că o luă la fugă spre palat. Când 
intră în camera ei, pentru prima dată în ultimii ani îşi 
dădu seama ce dezordine era. Lucrurile erau arun-
cate peste tot, pentru că, de când murise mama ei, nu 
îngăduise nimănui în afară de împărat să mai intre 
acolo. Şi nici ea nu mai făcuse curat de multă vreme. 

Ceva ciudat i se întâmpla. Dezordinea din came-
ră o deranja la fel de tare ca scaieţii din grădină. Che-
mă repede o slujnică şi o rugă să o ajute să pună lu-
crurile în ordine. Era multă treabă, dar până seara 
camera era curată şi atrăgătoare. Se duse şi culese 
trandafiri şi împodobi camera cu ei. Apoi îl chemă pe 
tatăl ei să o vadă. 
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− Uite ce frumoasă e camera ta când e totul în 
ordine, parcă acum seamănă puţin cu grădina ta de 
trandafiri, îi spuse el. 

− Aşa e. Şi totul a început de la o fabulă. De la o 
fabulă scrisă de prinţ, de musafirul nostru. Cred că a 
scris-o pentru mine... Unde e acum? Aş vrea să îi 
mulţumesc, spuse prinţesa, plină de emoţie. 

− Mi-a spus că a primit o scrisoare de la dască-
lul său, care e bolnav, şi a trebuit să se întoarcă repe-
de, nu a apucat să îşi ia rămas bun de la tine. Dar, îţi 
trimite salutări, îi spuse împăratul, începând să bă-
nuiască faptul că plecarea tânărului avea alte motive, 
pe care încerca să le înţeleagă. 

În preajma prinţesei, prinţul simţise un senti-
ment nou, un sentiment ciudat. I se părea că o cu-
noaşte de multă vreme şi simţea că ea va fi soţia lui. 

− Nu se poate, nu ştiu ce e cu mine, am venit 
doar ca să o ajut şi am ajuns să mă gândesc la căsă-
torie. Trebuie să plec de aici, să merg la tatăl meu şi 
la dascălul meu, să vorbesc cu ei. Oare aceasta e iu-
birea?, se întreba el, înainte de a porni pe drumul de 
întoarcere. 

Drumul i se părea din ce în ce mai lung. Fiecare 
bucată de drum prin care se îndepărta de prinţesă 
părea să fie o piatră în plus care îi apăsa pe suflet. 

Ajuns la palat, după ce îi spuse tatălui său cele 
întâmplate, acesta îl rugă să îi citească fabula pe care 
o scrisese cu gândul la prinţesă. Tânărul îi făcu pe 
plac. Când termină de citit, îl întrebă: 

− Tată, ţi-a plăcut ce am scris? Şi, fără să îi aş-
tepte răspunsul, continuă. Să ştii că pe drum mi-au 
venit o mulţime de fabule în gând, am să scriu, am să 
tot scriu, până când prinţesa va accepta să fie soţia 
mea. Să ştii că e aşa cum se spune, cea mai frumoasă 
prinţesă din lume... Şi, pentru că îi plac fabulele şi 
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poveştile, sper să o cuceresc cu ajutorul lor. Sau, tu ce 
spui? 

− Ce să spun? Mi-a plăcut ce am citit. Se vede că 
iubirea ţi-a luminat mintea când ai scris. Să ştii că 
asta e iubirea adevărată, când înveţi să vorbeşti pe 
limba pe care o înţelege celălalt. De asta există unii 
părinţi care, deşi sunt fără carte, le spun copiilor lor 
cele mai frumoase poveşti, pe care nu le-a scris şi 
poate nici nu le va mai scrie nimeni. De asta, atunci 
când le scriu fetelor pe care le iubesc şi cu care vor să 
se căsătorească, unii tineri scriu uneori cuvinte mai 
sensibile decât cele compuse de cei mai vestiţi poeţi 
din lume. Tu ai simţit acum puterea iubirii. Dacă iu-
birea ta e puternică, şi dacă prinţesa va simţi şi va în-
ţelege această iubire, nu se poate să nu îţi răspundă. 
Doar dacă are sufletul de piatră.  

Împăratul avea dreptate. Prinţesa simţise iubi-
rea fiului său şi lucrul acesta se văzu în scrisoarea de 
mulţumire pe care i-o trimisese imediat după ce afla-
se de plecarea lui. Tânărul nu a pregetat să îi răspun-
dă. Apoi, prinţesa i-a răspuns şi ea, el i-a răspuns din 
nou... Mesagerii erau obosiţi de atâtea drumuri. 

Într-o zi, prinţul a primit o scrisoare scrisă din 
prea plinul iubirii, care se încheia cu o rugăminte: 
„M-aş bucura să îmi trimiţi o copie a fabulei pe care 
ai scris-o gândindu-te la mine. Mi-ar înfrumuseţa 
timpul pe care îl petrec în grădina de trandafiri, lângă 
scaieţi. Şi asta pentru că am vrut să îmi aduc aminte 
cât mai des de clipa în care te-am surprins plantând 
scaieţii, ca o dedicaţie pentru mine. M-aş bucura, da-
că nu îţi cer prea mult, să pui pe cineva să copieze 
toate poveştile pe care le-ai mai scris. Sau, dacă firele 
vieţilor noastre se vor mai întâlni, m-aş bucura să îmi 
citeşti chiar tu poveştile pe care le-a născocit dascălul 
tău sau alte poveşti scrise de tine. Să ştii că, de când 
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te-am cunoscut, viaţa mea s-a schimbat. Parcă am 
ajuns şi eu să văd fabule în jurul meu. Când se în-
tâmplă ceva ciudat, îmi aduc aminte de tine şi mă în-
treb: oare ce ai putea să scrii despre una, sau despre 
alta? Şi, uneori, răspunsurile îmi vin în minte de par-
că le-aş auzi din gura ta.” 

Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. 
Tânărul i-a scris prinţesei, dar nu a mai avut răbdare 
să aştepte până ce mesagerii s-ar fi întors cu răspun-
sul ei. A preferat să ducă el însuşi scrisoarea. Pentru 
că îi scrisese că o iubeşte şi că vrea să se căsătorească 
cu ea. Aşa că, după ce a luat binecuvântarea tatălui 
său, a plecat să o peţească. 

La curtea prinţesei era mare bucurie. Şi prinţe-
sa, şi tatăl ei, aşteptaseră cu nerăbdare să îl revadă pe 
prinţ. Acesta venise să o peţească altfel decât era obi-
ceiul. În loc să vină încărcat cu multe daruri, îi adu-
sese prinţesei doar o carte. O altă carte, care conţinea 
doar poveştile pe care le scrisese gândindu-se la ea. 

După ce primise prima ei scrisoare, el scrisese 
noi şi noi fabule. Această carte era pentru prinţesă 
mai valoroasă decât toate comorile din lume. Pentru 
că avea în ea povestea trandafirilor al căror ţinut sca-
ieţii încercau să îl cucerească. Adică fabula care o aju-
tase să înţeleagă că trebuie să se schimbe. Povestea 
care avusese asupra ei un efect mai mare decât toate 
sfaturile pe care le primise de la dascălii pe care îi 
avusese până atunci. 

În scurtă vreme a avut loc nunta. A fost o nuntă 
de poveste. La masa mirilor, la loc de cinste, stătea şi 
dascălul cel înţelept. Lacrimile îi curgeau de bucurie, 
pentru că prinţul îi răsplătise toată grija şi iubirea cu 
care îl educase. 

Nu după mulţi ani, prinţul a fost încoronat. A 
fost un împărat bun şi iubit de popor, cum fusese şi 
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tatăl lui. Iar împărăteasa sa a fost o soţie iubitoare şi 
o mamă bună. Şi-au crescut copiii spunându-le în 
fiecare seară poveşti. Iar povestea preferată a copiilor 
era povestea scrisă de tatăl lor în grădina de tran-
dafiri. Povestea care ne arată puterea iubirii, poves-
tea care ne arată cum iubirea face să crească în su-
flete trandafiri, îndepărtând scaieţii. O poveste de 
dragoste, scrisă de un prinţ care a întâlnit cea mai 
frumoasă prinţesă din lume... 
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Poveşti cu iubire 

 
A fost odată un copil care îşi iubea mult de tot 

mămica, îşi iubea foarte mult tăticul, îşi iubea foarte 
mult bunicul. Doar pe unul dintre bunici îl prinsese 
în viaţă, şi îl iubea atât de mult încât, atunci când 
bunicul lui a căzut bolnav la pat, copilul nu a mai 
avut linişte. Se frământa, se tot frământa, neştiind 
cum să îl ajute… 

Şi, odată, când ceilalţi erau la culesul viei, iar el 
era singur cu bunicul, a văzut cum din ochii acestuia 
curgeau lacrimi de durere. 

− De ce plângi, bunicuţule? − a întrebat copilul. 
Bunicul nu i-a răspuns. A început să plângă şi 

mai tare. 
− De ce plângi? Te simţi rău? Te doare tare? 
Bunicul a dat din cap, aprobator. 
− Cu ce să te ajut? 
− Nu ai cu ce, spuse bunicul. 
Copilul se gândea cum ar putea să îl ajute. 
− Uite, până vin mama şi tata, o să stau aici, 

lângă patul tău. Nu te las singur. O să îţi spun po-
veşti, cum îmi spui tu mie când sunt bolnav. 

Şi copilul încercă să spună o poveste. Dar era 
prea trist ca să spună una dintre poveştile pe care le 
auzise tot de la bunicul lui. 

− Iartă-mă, bunicule, nu am stare să îţi spun o 
poveste pe care o ştiu de la tine. O să îţi spun una 
nouă. 

Şi copilul începu să spună o poveste pe care nu 
o auzise de la nimeni. Îi venise în minte pe loc, chiar 
atunci... Nu se ştie ce poveste i-a spus, dar povestea 
i-a plăcut bunicului. Copilul o spusese atât de fru-
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mos, încât bunicului i-au trecut durerile ascultând-o. 
În ziua următoare, bunicul s-a simţit rău din nou. 
Dar nepotul a început o altă poveste, care era ca un 
leac care alunga durerea. Din mintea copilului ieşeau 
poveşti frumoase, care nu semănau cu alte poveşti. 
Erau poveşti pentru oameni mari… După ce au văzut 
cât de mult îl ajutau pe bunic poveştile copilului, au 
încercat să vadă dacă leacul e bun şi pentru alţi bol-
navi. Părinţii lui l-au dus pe copil la alţi bolnavi − şi 
pe unii poveştile îi vindecau, unora le alinau durerile, 
iar asupra altora nu aveau nicio putere.  

Într-o zi, prin satul acela au trecut nişte hoţi. 
Auzind despre faima copilului, s-au gândit că ar pu-
tea să scoată mulţi bani de pe urma lui. Aşa că, într-o 
după-masă, au reuşit să-l prindă pe copil şi au fugit 
cu el departe, departe. După câteva săptămâni de 
mers, pe drum, unul dintre hoţi s-a îmbolnăvit. 
Atunci l-au pus pe copil să îi spună o poveste. Copi-
lul, mai de frică, mai din milă, s-a apucat să poves-
tească. Dar durerea bolnavului nu s-a micşorat. Ba 
chiar şi ceilalţi au început să se simtă rău. În ziua ca-
re a urmat, au mai încercat o dată. Dar iarăşi s-au 
simţit rău şi ceilalţi, aşa că nu l-au mai lăsat pe copil 
să vorbească. Le era din ce în ce mai rău, şi s-au gân-
dit că poate sunt pedepsiţi de Dumnezeu pentru fapta 
lor. Dar lăcomia era prea mare, aşa că nu au vrut să îl 
aducă pe copil înapoi la părinţii săi. Au încercat să 
facă bani de pe urma lui. L-au pus să spună poveşti, 
dar poveştile nu mai ajutau pe nimeni. Bolnavii ră-
mâneau la fel de bolnavi. De vină era copilul – inima 
lui era frământată de dorinţa de a-şi vedea părinţii şi 
bunicul. 

Într-o zi, supăraţi şi plictisiţi, hoţii s-au hotărât 
să îl părăsească pe copil în pădure. Le era frică să îl 
omoare cu mâinile lor, ca nu cumva să se îmbolnă-
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vească şi mai rău sau să fie pedepsiţi în alt fel de 
Dumnezeu. Copilul nu a stat multă vreme singur aco-
lo, pentru că pădurarul l-a găsit şi l-a dus la casa sa. 
Numai că nu vorbeau aceeaşi limbă… A trecut multă 
vreme până ce copilul a învăţat limba pădurarului. 
Până să o înveţe, a uitat propria limbă. Pentru că aco-
lo, în pădure, nu era decât el cu pădurarul şi nu mai 
avea cu cine să vorbească. A uitat şi numele satului 
său, aşa că nu ştia în ce direcţie ar fi trebuit să o apu-
ce ca să îşi regăsească familia. 

A stat lângă pădurar câţiva ani, dar până la ur-
mă iubirea de părinţi l-a biruit. Aşa că a plecat, la în-
tâmplare, hotărât să colinde lumea întreagă până îi 
va găsi. Şi a mers din sat în sat, cumpărându-şi mân-
care cu banii pe care îi primise de la pădurar. Era din 
ce în ce mai trist, se gândea că poate merge într-o di-
recţie greşită, dar era hotărât să îşi caute părinţii, 
chiar dacă lucrul acesta ar fi durat ani de zile. 

Odată a mers câteva zile fără să afle niciun sat 
în drum. Îi era foarte foame, dar nu avea ce face. În 
faţa sa avea nişte munţi înalţi – şi i s-a făcut rău. Tre-
mura de frig, dar voia să îşi continue drumul, chiar 
dacă era seară. Munţii îi aminteau de copilăria sa. 
„Munţi sunt în toată lumea – se gândea –, dar dacă 
după munţii aceştia îmi voi găsi părinţii? Bunicul a 
murit deja, poate. Dar măcar pe părinţi să îi găsesc.” 
Şi a plecat la drum. Fiind întuneric, nu şi-a dat seama 
că, la o răspântie, a luat-o înspre munte în loc să o ia 
spre satul care era aproape. A mers cât a mers, dar, 
nu după multă vreme, a căzut la pământ. A zăcut aco-
lo până a doua zi, când l-au găsit nişte oameni care 
mergeau să taie lemne. L-au pus în căruţă şi l-au 
adus în sat. După ce l-au aşezat într-un pat, gazdele 
l-au lăsat singur în cameră. Au spus, într-o limbă ca-
re i se părea cunoscută, că pleacă după doctor. Şi, 
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după o vreme, în camera lui… a intrat un copil. Co-
pilul a intrat, cu sfială, s-a aşezat într-un colţ şi a în-
ceput să spună o poveste. 

Călătorul se simţea prea bolnav ca să aibă stare 
să asculte poveşti. La început, nici nu putea fi atent la 
cuvintele copilului. Dar, încet-încet, a început să 
plângă. Se simţea la fel de rău, dar plângea din ce în 
ce mai tare… Copilul vorbea limba pe care el o uitase 
de mult, din copilărie. Abia înţelegea povestea. Copi-
lul a terminat povestea şi s-a ridicat, sfios, pregătin-
du-se să plece, în timp ce gazdele intrau în cameră. 
Văzându-i ochii în lacrimi, l-au întrebat dacă se sim-
ţea mai bine. 

− Da, mă simt mai bine. Dar nu am putut ascul-
ta povestea cu atenţie. Pentru că… pentru că o ştiu. 
Am spus-o şi eu, când eram mic, bunicului meu. 

Vorbea greu, cu mari eforturi, dar bucuros că 
vorbea din nou limba copilăriei sale… 

− E o poveste de peste munţi, din satul poveşti-
lor pentru oamenii mari, îi spuseră gazdele. Puţini 
din copiii noştri au ajuns până acolo. Dar unii au în-
văţat poveşti foarte frumoase, poveşti care vindecă 
bolnavii, spuse stăpânul casei.  

− Dar nu toţi copiii pot spune poveştile astea, 
doar copiii care îşi iubesc mult părinţii. Puterea po-
veştii nu stă în poveste, ci în cel care o spune, zise fe-
meia lui. De fapt, dacă ştiţi povestea, poate că aţi 
trecut şi dumneavoastră pe acolo… 

Bolnavul se simţea mai bine. 
− Vreau să plec acum, nu mai pot sta, spuse. 
− Acum? Nu, mai staţi în pat, să vă refaceţi. Pu-

teţi pleca mâine dimineaţă, cum răsare soarele. 
De emoţie, călătorul nu a putut să închidă ochii 

toată noaptea. Ştia că e aproape de casa sa, de părin-
ţii săi… Dimineaţa devreme a pornit la drum. A mers 
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până la trecătoare, a traversat munţii şi a ajuns în 
satul său seara târziu. Satul era mai mare, cu multe 
case noi. Dar nu i-a fost greu să dea de casa părinţilor 
săi. A bătut la poartă. I-a deschis fratele său mai mic, 
care nu l-a recunoscut. A crezut că e doar un călător, 
aşa că l-a poftit într-o cameră şi i-a adus de mâncare. 

− Părinţii tăi ce fac, unde sunt? 
− Tatăl meu e bolnav şi mama stă lângă el, să 

nu se simtă singur. Tata e bolnav de supărare… Îi e 
dor de fratele meu mai mare. Am avut un frate care a 
dispărut într-o zi de acasă. Unii ziceau că poate s-a 
înecat, alţii că poate a plecat pe munte şi s-a rătăcit. 
Alţii spuneau că l-ar fi luat nişte călători cu ei. Dar de 
ce să fi plecat de acasă? Nu avea niciun motiv. Mai 
ales că îi iubea foarte mult pe părinţi. Şi pe bunicul 
nostru, care a murit nu după multă vreme… 

− Am auzit că în satul ăsta sunt copii care ştiu 
poveşti frumoase, care alungă bolile. De ce nu l-au 
ajutat pe tatăl tău? 

− Pentru că tatăl meu are trupul sănătos, doar 
sufletul lui e bolnav, spuse fratele cel mic. 

− Dacă mă laşi, o să îi spun şi eu o poveste. O 
poveste pe care copiii din sat nu o ştiu. O poveste 
care o să îl ajute… 

− Mă duc să îl întreb dacă vrea să te asculte, zise 
fratele său. Nu ştiu însă dacă îl vei putea ajuta cu 
ceva, că nici alte poveşti nu l-au ajutat. 

− Lasă-mă să încerc, spuse călătorul. 
Intrară în camera bolnavului.  
− Vă rog să mă lăsaţi să vă spun şi eu o poveste. 

Povestea mea. 
− Spune, încuviinţă bolnavul, am să te ascult. 
Călătorul îşi dădu seama că tatăl său era prea 

trist ca să aibă stare de poveşti, dar avea totuşi pute-
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rea de a-l asculta pe musafir, pentru că voia să fie o 
gazdă binevoitoare. 

„A fost odată un copil care îşi iubea mult părin-
ţii şi bunicul...” 

− Ce poveste e asta? − întrebă fratele cel mic. 
− Lasă-l să povestească, spuse bolnavul, căruia 

chipul călătorului i se părea cunoscut, dar nu îşi adu-
cea aminte unde îl mai văzuse. 

„A fost odată un copil care îşi iubea mult părin-
ţii. Şi bunicul. Atât de mult, încât odată, când bunicul 
lui era bolnav, s-a apucat să îi spună o poveste pentru 
a-i alina durerea. Şi povestea a fost atât de frumoasă, 
încât bunicul s-a simţit mai bine. Sau poate nu era 
povestea frumoasă, poate doar era spusă cu multă 
iubire, dar şi-a făcut efectul. Era o poveste deosebită, 
o poveste pentru oameni mari. Chiar dacă o puteau 
înţelege şi unii copii. Toţi s-au mirat de felul în care 
băiatul îşi arăta iubirea faţă de bunicul său. Ba, mai 
mult, l-au dus pe copil şi pe la casele vecinilor bol-
navi, iar unora poveştile le alinau durerile.” 

Mama şi-a recunoscut prima fiul. Dar, din prici-
na emoţiei, a tăcut şi l-a lăsat să povestească până la 
capăt. Şi călătorul a povestit cum a fost furat de hoţi, 
cum a fost dus departe-departe, cum a fost găsit de 
pădurar. A povestit cum a crescut şi cum a pornit la 
drum în căutarea părinţilor săi. 

„Şi, când zăcea bolnav într-o casă de la poalele 
munţilor, un copil i-a spus o poveste. Şi a recunoscut 
în ea povestea pe care, mic fiind, i-o spusese bunicu-
lui său. A doua zi a pornit la drum şi, spre seară, a 
ajuns la casa părinţilor săi…” 

− Adică la casa noastră, zise tatăl, ridicându-se 
singur din pat, ca să îşi îmbrăţişeze băiatul. Îşi recu-
noscuse şi el feciorul, dar până atunci tăcuse din cau-
za lacrimilor. 
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− Da, la casa noastră, zise călătorul, întinzând 
un braţ spre tatăl său şi al doilea spre mama sa. La 
casa din satul poveştilor pentru oameni mari – zise 
cu emoţie. Îi dădură lacrimile. 

Mare bucurie a fost atunci în sufletele lor. A fost 
o sărbătoare pentru tot satul. Bucurându-se de în-
toarcerea sa, tatăl s-a pus pe picioare. Şi, ori de câte 
ori boala se apropia de familia lor, fiul cel mare le 
spunea o poveste şi boala pleca din casa lor. Pentru 
că, după ce se întorsese la casa sa, putea să ajute din 
nou oamenii cu poveştile sale... 
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Cel mai scump cadou de Crăciun 

 
A fost odată un copil care... De fapt, nu „a fost 

odată”. Asta e povestea mea. E povestea cea mai im-
portantă a vieţii mele. Da, şi voi, copii, care citiţi a-
cum această carte – sau poate v-o citesc părinţii voş-
tri, nu ştiu –, o să vedeţi că viaţa e plină de poveşti. 
Unele sunt frumoase, altele mai puţin frumoase. Eu 
acum am zece ani şi nu mă pricep să spun poveşti. 
Dar vreau să vă spun o poveste. Aşa că o să încep tot 
cu... 

A fost odată... un copil foarte frumos, foarte 
sănătos, foarte deştept. Îi plăcea foarte mult iarna, îi 
plăcea să se joace cu zăpada. Îi plăcea să facă oameni 
de zăpadă împreună cu prietenii lui. 

Acest copil era printre primii din clasă la învăţă-
tură. În acelaşi timp, era şi un copil plin de bucurie. 
Toţi se molipseau de bucuria lui. Dar, într-o zi, bucu-
ria lui a fost înlocuită de tristeţe. Şi asta pentru că se 
mutase împreună cu familia lui într-o casă mai mare, 
cu multe camere, cu curte, dar... la marginea oraşu-
lui. Şi pe strada aceea nu erau copii de vârsta lui, nu 
avea cu cine să se joace. 

Când s-a aşternut prima zăpadă, şi totul era în-
veşmântat în alb, a făcut un om de zăpadă, ajutat de 
părinţii lui. Era un om de zăpadă ca în poveşti, cu 
mătură, cu o cratiţă veche, ca pălărie, cu morcov în 
loc de nas, cu cărbuni în loc de ochi... Copilul stătea 
în curte în fiecare zi şi vorbea cu el... Îi spunea despre 
gândurile lui, despre problemele lui... Şi îi plăcea să 
îşi imagineze că omul de zăpadă îi răspunde. Da, aşa 
cum fetiţele vorbesc cu păpuşile lor, aşa vorbea el cu 
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omul de zăpadă. Se gândea cu tristeţe că, atunci când 
vremea se va încălzi, va rămâne fără prietenul lui. 

Se apropia Crăciunul şi, când părinţii lui îl în-
trebau ce cadou îşi doreşte, el le spunea că se va sfă-
tui cu omul de zăpadă... Cu câteva zile înainte de Cră-
ciun, după ce a venit de la şcoală şi şi-a făcut temele, 
a ieşit în curte. Ningea cu fulgi mari şi curtea era 
plină de zăpadă. Tot vorbind cu omul de zăpadă, s-a 
gândit să mai facă încă unul, mai mic. 

− Ca să nu fii singur, prietene. O să mă duc să le 
cer părinţilor o altă mătură, o cratiţă, un morcov... Ca 
să ai un frate. Vrei un frate mai mic? 

Când spuse aceste cuvinte, inima i se umplu de 
bucurie. Alergă în casă, puse mâna pe telefon şi o 
sună pe mama lui. 

− Mami, gata, ştiu ce vreau de Crăciun. Crezi că 
o să primesc? 

− Dacă ai fost cuminte, o să primeşti. Ia spu-
ne-mi, ce vrei? 

− Vreau... vreau să am şi eu un frăţior. 
− Ce să ai? 
− Un frăţior. Da, asta vreau, mai mult decât tre-

nuleţul cu multe vagoane, mai mult decât o sanie 
mare, vreau un frăţior. Sau o surioară... 

− O să vedem ce vei primi de Crăciun. Că, une-
ori, nu primim ce ne dorim, primim alte cadouri, dar 
care ne bucură mai mult decât dacă am fi primit ca-
doul aşteptat... Şi, oricum, nu am mai auzit să pri-
mească cineva cadou de Crăciun frăţiori sau suri-
oare... 

După ce copilul închise telefonul, se întoarse la 
omul de zăpadă. 

− Tu ce crezi, voi primi oare ce îmi doresc? Ar fi 
cel mai frumos cadou din viaţa mea... 
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Şi se apucă să facă un alt om de zăpadă. Pentru 
că nu avea cine să îl ajute, a făcut un om de zăpadă 
care stătea destul de strâmb. Era mai mic decât ce-
lălalt, dar băiatul era mulţumit. 

− Când o să vină părinţii mei, o să îţi dau şi mă-
tură, şi pălărie, şi nas, şi ochi, şi nasturi. Să stai cu-
minte până mă întorc, spuse copilul când termină. 

I se făcuse frig. A intrat în casă şi, până seara, 
când au venit părinţii lui, a stat şi s-a uitat pe geam. 

− Da, acum sunteţi doi, nu o să vă mai plictisiţi, 
le spuse oamenilor de zăpadă. 

Când tatăl lui a venit acasă, seara, au ieşit îm-
preună în curte, ca să termine de gătit micul om de 
zăpadă. Arăta foarte bine, era chiar mai frumos decât 
cel mare. Experienţa îşi spusese cuvântul. 

− Tati, nu-i aşa că fraţii aceştia sunt frumoşi? 
− Sunt, cum să nu fie. 
− Nu-i aşa că e mai bine cu amândoi decât îna-

inte? 
− Da, e mai bine şi mai frumos, cum să nu, răs-

punse tatăl său, neştiind unde vrea copilul să ducă 
discuţia. 

− Ştii, tati, i-am spus şi mamei azi la telefon, eu 
de Crăciun îmi doresc un frăţior. Sau o surioară. Să 
am şi eu cu cine să mă joc, cu cine să vorbesc... Mă 
plictisesc toată ziua în casă, singur... 

− O să vedem ce vei primi, o să vedem... 
A venit şi seara de Crăciun. Copilul a primit ju-

cării frumoase, dar nici urmă de frăţior.  
Copilului îi plăcea foarte mult să meargă la bise-

rică. Acolo nu se simţea singur, ştia că e în casa lui 
Dumnezeu. Şi, în ziua de Crăciun, s-a rugat: 

− Doamne, Tu le dai oamenilor flămânzi de 
mâncare. Am auzit asta şi o cred. Tu le dai celor să-
raci haine. Tu le dai oamenilor tot ce le este de folos. 
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Dar am şi eu o rugăminte. Am tot primit cadouri de 
Crăciun... La anul, aş vrea să nu mai primesc cadouri 
obişnuite... Ajută-mă să am şi eu un frăţior, sau mai 
mulţi, sau o surioară, ce vrei Tu. Că sunt tare singur... 
Ar fi cel mai frumos cadou de Crăciun... 

Şi lacrimile îi udară obrajii. 
Vreme de câteva zile, tatăl lui s-a jucat cu el ore 

întregi. Era vacanţa de Crăciun. Dar, într-o seară, pă-
rinţii au plecat într-o vizită. Era prima oară când îl 
lăsau singur. 

− Eşti băiat mare, să fii cuminte. După ce mă-
nânci de seară, să te culci, patul e aranjat, îi spuse 
mama. 

− Am încredere în tine, dacă e ceva, ne suni, îi 
spuse tatăl său. Ne întoarcem imediat ce ne suni, da-
că nu poţi dormi... 

Şi plecară. Copilul a vrut să se joace cu trenu-
leţul cel nou. Dar nu avea stare să stea singur. S-a 
îmbrăcat şi a ieşit în curte, la prietenii lui de zăpadă. 

− Aş vrea să vă arăt şi vouă jucăriile mele, să 
vedeţi ce cadouri frumoase am primit... 

Se întoarse în casă şi luă locomotiva. 
− Ştiţi ce repede merge?... De fapt, nu aveţi de 

unde să ştiţi. Aş vrea să vă arăt eu... Însă cum să vă 
arăt? 

Copilului îi veni o idee: 
− Să nu te superi pe mine, dar tu eşti prea mare 

şi nici nu cred că intri pe uşă. Da, eşti prea gras. Şi nu 
am cum să te invit în casă. Dar pe fratele tău mai mic 
îl iau. Bine? 

− Bine, îşi răspunse tot el. 
− Punem jos pălăria, mătura, şi pornim la 

drum. Nu îţi fie teamă, ai încredere în mine, o să te 
fac la loc, imediat.  
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Şi se ţinu de cuvânt. Puse capul jos, şi apoi în-
cepu să îl rostogolească cu grijă. Când ajunse în casă, 
îl împinse cu toată forţa. Ajunse în camera sa şi îşi 
dădu seama că îi rătăcise nasul. Fugi repede în curte 
şi se întoarse victorios. 

− Mai ai puţină răbdare, termin repede. 
A adus şi ceilalţi doi bulgări. Ultimul, cel mai 

mare, era atât de greu, că abia a reuşit să îl împingă 
în casă. Dar, în cele din urmă, a reuşit. Apoi a pus 
bulgării unul peste celălalt. Era fericit. 

− Să îţi prezint camera mea. Uite, aici e lada cu 
jucării, aici e patul meu, aici e dulapul... 

De bucurie, nici nu îşi mai găsea cuvintele.  
− Uite, am închis caloriferul, ca să nu îţi fie cald. 

Am lăsat şi fereastra şi uşile deschise, să intre frigul, 
ca să nu te topeşti... Şi ţi-am promis că îţi arăt cum 
merge trenuleţul meu electric. Uite... 

Pe masă, trenuleţul se învârtea, se tot învârtea, 
şi pe copil îl luase somnul. Adormise. În somn, omul 
de zăpadă îi vorbea. Dar vorbea cu voce clară... 

− Ce putem face? Îmi plac mult jucăriile tale, 
îmi place mult aici. Vreau să rămânem pentru totdea-
una prieteni apropiaţi, aşa cum am fost şi până acum. 
Aş vrea să mă joc şi eu cu trenuleţul tău, să mă joc cu 
tine, să nu mai fii singur. 

− Da, ce bine e cu tine... De acum, o să rămâi 
aici, în camera mea, sper să nu se supere părinţii mei. 
O să ne jucăm până se întorc părinţii mei, oricât de 
târziu ar fi. 

Dar părinţii s-au întors târziu, abia spre dimi-
neaţă. S-au speriat văzând uşa casei larg deschisă. Au 
intrat repede şi l-au găsit pe copil dormind în fotoliu, 
cu paltonul şi cu alte haine groase pe el. Lângă fotoliu 
era o baltă mare, în care zăceau un morcov, o mătură 
şi o cratiţă. 
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− Nu îl certa, lasă-l să doarmă, spuse mama. 
− Ce să îl mai cert, nu vezi, e îngheţat de frig. Să 

sperăm că nu a răcit, spuse tatăl... 
Copilul răcise, dar nu era ceva grav. Nu a fost 

nevoie să fie dus la spital. Era însă foarte trist, când 
se uita pe geam, că afară rămăsese doar unul dintre 
prietenii săi. Şi, la venirea căldurii, se topise şi acesta, 
încetul cu încetul. 

Dar amintirea prietenilor săi nu s-a şters din 
sufletul copilului. Pentru că ei îl ajutaseră să îşi dea 
seama că cel mai frumos cadou pentru el era un fră-
ţior. Sau o surioară. 

Şi aşa a fost... În anul următor, chiar înaintea 
primei zăpezi, mămica a venit acasă de la spital cu un 
cadou. Asta era fix acum zece ani. Era un cadou care 
plângea, dar un cadou foarte frumos. Eram eu, suri-
oara lui. Aceasta e povestea pe care mi-a spus-o fra-
tele meu azi, de ziua mea. Şi, chiar dacă am fost fată 
şi nu băiat, s-a bucurat foarte mult că am apărut în 
viaţa lor. Iar aceste cuvinte mi-au înfrumuseţat ziua 
şi m-au făcut să mă simt sărbătorită. Da, povestirea 
acestei întâmplări a fost cel mai frumos cadou pe care 
l-am primit astăzi, de ziua mea... A, şi trebuie să vă 
mai spun că m-au bucurat foarte mult cuvintele lui, 
că, pentru el, eu am fost şi sunt cel mai scump cadou 
de Crăciun... 
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Cordonul bunicii 

 
− Bunico, spune-mi o poveste, te rog… 
− O poveste? Gabriela, dar nu ţi-am mai spus de 

un an de zile. Doar acum ştii să citeşti singură, iubita 
mea, spuse bunica.  

− Bunico, ştii că îmi plac mai mult poveştile 
spuse de tine. De când am învăţat să citesc, mama 
m-a rugat să te las în pace, să nu te obosesc, să citesc 
singură. Dar îmi e dor de o poveste spusă de tine… 

− Bine, spuse bunica. Vino aici, lângă fotoliu. O 
să îţi spun o poveste mai tristă… 

− Cum vrei tu... 
− A fost odată… 
− … ca niciodată..., completă nepoţica. 
− Odată, acum vreo şaizeci de ani, o fetiţă săra-

că şi necăjită. O chema Irina… 
− Ca pe tine, bunico? 
− Da, ca pe mine. Să zicem… Părinţii ei murise-

ră când era mică, iar Irina fusese crescută de bunici, 
de părinţii mamei ei. Avusese o copilărie plină de lip-
suri, dar, cu toate acestea, o copilărie frumoasă. Pen-
tru că bunicii ei erau oameni credincioşi, oameni 
buni la suflet, şi aveau grijă ca puţinul pe care îl a-
veau să îl folosească cum era mai bine. 

Cele mai frumoase zile pentru Irina erau de 
Paşti şi de Crăciun. Îi plăcea să meargă în fiecare du-
minică la biserică, dar de Paşti şi de Crăciun era mult 
mai frumos… Atunci Irina primea de fiecare dată 
haine noi, ca semn al faptului că înnoirea hainelor 
trebuie să fie însoţită de o înnoire sufletească. Irina 
avea prieteni şi colegi de şcoală ai căror părinţi erau 
bogaţi, dar niciunul dintre ei nu era aşa de fericit ca 
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ea, nici de Paşti, nici de Crăciun. Sărbătoarea Paştilor 
o ducea cu gândul la Învierea morţilor şi se gândea 
că, dacă va duce o viaţă curată pe lumea aceasta, va 
trăi apoi în veşnicie împreună cu părinţii şi bunicii ei. 
De Crăciun se gândea că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
a venit în această lume plină de răutate şi de egoism 
ca să ne înveţe să ne iubim, să ne înveţe că iubirea e 
cel mai important lucru… 

Irinei îi plăcea să vorbească mult despre lucru-
rile acestea cu prietena ei Alexandra. Dar, cu ceilalţi 
colegi nu putea vorbi despre asta. O considerau prea 
preocupată de biserică, de Dumnezeu… 

Într-un an, cu câteva zile înainte de Crăciun, 
Alexandra a întrebat-o pe Irina: 

− Auzi, dar tu nu ai o haină mai groasă? Că o să 
vină zăpada… Şi pe asta o porţi de când a început fri-
gul. O să vorbesc cu mama mea şi ţi-o dau pe a mea, 
că am două... 

− Nu, nu e nevoie. Mâine bunicul ia pensia şi 
apoi o să mergem să îmi ia o haină nouă. Aşa facem 
în fiecare an. Azi am fost cu bunica, am căutat prin 
magazine şi am găsit ceva ieftin și frumos. 

− Cum ştii… Atunci, abia aştept să te văd cu 
haina nouă! 

A doua zi, însă, când veni acasă de la şcoală – 
începea vacanţa –, Irina găsi un bilet în uşă. „Aşteap-
tă-mă, o să vin repede. Bunica…” 

„Oare bunicii s-au dus să îmi cumpere haina fă-
ră mine? Da, asta cred că s-a întâmplat…”, şi-a zis Iri-
na în gândul ei. S-a aşezat pe o bancă, în părculeţul 
din faţa casei. Şi-a scos cărţile de şcoală din ghiozdan 
şi a început să citească ceva... După o oră, a apărut şi 
bunica. Era tristă, cu ochii în lacrimi. 

Irina îi sări în braţe: 
− Ce s-a întâmplat? Unde e bunicul? 
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− E... la spital. Era bine când a venit pensia, dar 
apoi i s-a făcut rău. A venit salvarea şi l-a dus la spi-
tal. 

− Vreau să mă duc să îl văd. 
− O să mergem diseară. Că mâine o să îl opereze 

şi vrea să te vadă înainte de operaţie… 
− O să mergem să îi cânt colinde. Da, o să îi cânt 

bunicului, să se bucure, zise fata. 
Seara s-au dus la spital. Bunica a vorbit cu o 

asistentă şi Irinei i s-a dat voie să colinde. A cântat 
frumos de tot. Vocea ei curată răsuna pe tot etajul. 
S-au strâns nu numai bolnavii de la alte camere, s-au 
strâns şi asistentele. A venit chiar şi un doctor, doc-
torul care urma să îl opereze pe bunicul Irinei. Toţi 
au fost impresionaţi. Când a terminat colindele, Irina 
s-a mirat văzând atâţia bolnavi adunaţi în faţa sa-
lonului.  

Irina uitase de hăinuţa cea nouă. Se gândea 
doar la bunicul ei. Şi, când bunica i-a spus că hăinuţa 
cea nouă va veni mai târziu, că banii trebuiau pentru 
tratamentul bunicului, Irina nu a spus nimic. Cel mai 
important pentru ea era ca bunicul să fie sănătos… 

Când a ajuns cu bunica acasă, a încercat să dis-
cute cu ea despre boala bunicului. Dar bunica nu 
avea stare să vorbească. I-a spus doar o întâmplare... 

− O să îţi spun ceva care o să te bucure. Atunci 
când te-ai născut, bunicul era foarte bolnav. Însă, 
atât de mult s-a bucurat că ai venit pe lume, încât s-a 
luptat cu boala şi a învins-o. Şi, atunci când ai îm-
plinit un an, ţi-a scris o felicitare, care acum e în cutia 
cu amintiri. 

− Şi ce scrie acolo? 
− Ceva foarte important pentru tine. 
− Ce scrie? Ce scrie?  
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− „La Mulţi Ani, povestea noastră frumoasă. La 
Mulţi Ani!” 

− Adică, eu sunt povestea voastră? 
− Da, eşti povestea noastră frumoasă. Şi trebuie 

ca fiecare an din viaţa ta să fie o nouă pagină din 
această poveste. 

− O nouă pagină? Înseamnă că o să fie o po-
veste lungă, spuse Irina, luându-şi bunica în braţe… 

Înainte de culcare, s-au rugat puţin împreună, 
cum făceau în fiecare seară când era şi bunicul acasă. 
Apoi, când bunica a rămas să se roage pentru sănă-
tatea bunicului, Irina s-a dus în camera ei. Însă nu 
putea să doarmă. Stătea în pat şi se frământa. Ba se 
gândea la bunicul ei, ba la bolnavii care se adunaseră 
în faţa salonului. 

− Ce bine că sunt sănătoasă… − îşi spuse. Eu 
mâine nu voi primi niciun cadou de la bunici, chiar 
dacă haina veche îmi e cam mică şi nu prea ţine de 
cald. Totuşi, ce bine că Dumnezeu mă ţine sănătoasă. 
Sunt în lumea asta mare atâţia oameni bolnavi… Şi 
atâţia copii bolnavi. Ce-mi dă mie Dumnezeu cadou 
anul acesta? Îmi dă sănătate. Un cadou fără fundiţe, 
fără panglici, dar un cadou frumos… 

Irina adormi. După vreo oră, se culcă şi buni-
ca… La miezul nopţii însă, Irina se sculă brusc. Visase 
ceva frumos. Aprinse lumina în cameră şi începu să 
cotrobăiască prin lada cu jucării. Găsi o pungă cu 
multe panglici, pe care bunica ei, care fusese croito-
reasă, nu le mai folosea. I le dăduse ei pentru păpuşi. 
Intră tiptil-tiptil în camera bunicii şi îi lăsă pe plapu-
mă o fundă mare, roşie, cam şifonată. Reuşise totuşi 
să facă o fundă frumoasă. Apoi mai făcu ceva treabă 
cu celelalte panglici şi se culcă. 

În dimineaţa zilei de Crăciun, bunica se trezi 
devreme. Era frământată… Văzu funda pe plapumă, 
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dar nu înţelese ce caută acolo. Că nu era legată de ni-
ciun dar. Şi... de unde dar? Irina nu avea bani să 
cumpere daruri. Bunica se sculă şi merse în camera 
fetiţei. O găsi pe Irina dormind, ţinând strâns în bra-
ţe icoana cu Hristos, care stătea de obicei la capul pa-
tului, pe perete. 

Irina avea în jurul gleznelor câte o panglică. La 
fel în jurul mâinilor, în jurul mijlocului, în jurul gâtu-
lui. 

Bunica înţelese tot. Şi începu să lăcrimeze. Fun-
da roşie de pe plapumă era un semn că bunica era un 
cadou pentru Irina. Atât de mult îşi iubea Irina buni-
ca, încât o considera un cadou de la Dumnezeu. Ce 
era cu panglicile de la mâini şi de la picioare? Ce fel 
de cadouri erau? Erau o dovadă că Irina înţelesese că 
Dumnezeu poartă grijă de sănătatea ei. Şi, într-o vre-
me frumoasă de iarnă, când prima zăpadă se aşter-
nuse pe străzi, când atâţia copii zăceau prin spitale, 
suferind de tot felul de boli, Irina era sănătoasă. Şi se 
bucura că Dumnezeu i-a făcut acest dar. Se bucura de 
sănătatea pe care i-o dăruise Dumnezeu. Şi nu mulţi 
copii au fost la fel de bucuroşi ca Irina anul acela… 

 
*** 

 
− Şi bunicul ei s-a făcut bine?, întrebă Gabriela. 
− Da, operaţia a reuşit. Mai mult chiar. Docto-

rul, care fusese impresionat de colindele cântate de 
Irina, a plătit chiar el medicamentele de care avea ne-
voie bunicul după operaţie, aşa că Irina a primit de 
Crăciun hăinuţa de care avea nevoie. Era o hăinuţă 
specială, pe care a udat-o cu lacrimi de bucurie. Irina 
a rugat-o pe bunică să îi coasă pe cordonul de la hăi-
nuţa cea nouă panglica pe care şi-o legase în noaptea 
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de Crăciun în jurul mijlocului. Ca să nu uite că şi hăi-
nuţa era un dar de la Dumnezeu… 

− Mi-a plăcut povestea, deşi începutul a fost 
prea trist, zise nepoţica. 

− Şi mie mi-a plăcut, zise bunica. Şi apoi, spuse 
în şoaptă, ca să nu fie auzită de fetiţă: „Cordonul ace-
la îl mai păstrez şi astăzi…” 
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Zidurile din suflete 

 
Într-un sat, aflat la o răscruce de drumuri, un 

ţăran a descoperit o comoară. Săpa în curte când a 
găsit câteva pungi mari, pline de galbeni. Ţăranul era 
văduv şi nu avea copii. Banii erau foarte mulţi şi el i-a 
dat primarului, ca să îi împartă cu ceilalţi oameni din 
sat.  

Satul, care până atunci fusese un sat obişnuit, se 
transformase într-un sat de oameni bogaţi. Ca să îşi 
cheltuiască banii, ei au început să îşi cumpere tot fe-
lul de lucruri, şi multe dintre ele nici măcar nu le tre-
buia. 

Cel mai lacom dintre ei era primarul. Se dusese 
vorba că, în loc să împartă comoara cum ar fi trebuit, 
el îşi păstrase o parte mult mai mare decât i s-ar fi 
cuvenit.  

Pentru ca ceilalţi oameni să nu ştie ce strânsese 
în curte, primarul şi-a înconjurat-o cu ziduri înalte şi 
groase. Încetul cu încetul, ceilalţi i-au urmat exem-
plul, construindu-şi ziduri împrejurul curţilor. Le-au 
făcut înalte, ca ale primarului, dar subţiri, ca să nu 
dea prea mulţi bani pe materiale. Şi nici măcar nu se 
îngrijeau ca zidurile să fie frumos lucrate. Satul înce-
puse să semene cu o cetate, cu un labirint de piatră.  

În fiecare zi, primarul ieşea în curte şi, fără să 
fie văzut de alţii, îşi admira banii, care sclipeau ame-
ţitor în lumina soarelui. Nu mai ştia nimic în afară de 
bani. Parcă era singur pe lume... 

Lăcomia pusese stăpânire şi pe sufletele multor 
săteni. Când se întâlneau pe drum, bărbaţii nu mai 
simţeau nevoia să vorbească unii cu alţii. Dădeau din 
cap, cu o politeţe falsă. Apoi au renunţat şi să se sa-
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lute. Nu mai voiau să se cunoască între ei. Nu mai vo-
iau să ştie decât de averile lor. 

În loc să Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru 
micile bucurii pe care le aveau, aşa cum făceau înain-
te, bărbaţii au renunţat să se mai roage. De Dumne-
zeu nu mai aveau nevoie. Şi chiar le-au interzis feme-
ilor să meargă la biserică, ca nu cumva să mai ţină 
legătura între ele – şi să le spună celorlalte ce au în 
casă. 

Totuşi, biserica nu a rămas pustie. Copiii ve-
neau la slujbe, ca înainte. Iar părintele se ruga în ea, 
de dimineaţa până seara, ca iubirea să se întoarcă în-
tre săteni; pentru că sătenii deveniseră oameni cu 
inima de piatră. Când satul a încetat să mai fie sat, 
când oamenii au uitat să mai fie oameni, ceva s-a în-
tâmplat. Într-o zi de sâmbătă, a avut loc un mare cu-
tremur. 

Pământul a început să se clatine. Speriaţi, oa-
menii au ieşit cu toţii din închisorile pe care şi le con-
struiseră. Le era teamă să nu fie îngropaţi de vii. S-au 
adunat în curtea bisericii, singura curte care nu era 
înconjurată de ziduri. Numai primarul a rămas acasă, 
nevrând să părăsească palatul pe care şi-l constru-
ise... 

Unii plângeau, alţii se rugau, cu mâinile ridicate 
spre cer. Zidurile, care mai înainte păreau să ţină o 
veşnicie, se prăvăleau acum cu zgomot peste case. 
Parcă venise sfârşitul lumii. 

Dar nu era decât un cutremur, care s-a oprit la 
fel de brusc cum începuse. Şi a lăsat în urmă o singu-
ră victimă: primarul. Acesta murise în mijlocul tem-
plului său de piatră, care se prăbuşise. 

Oamenii şi-au amintit atunci cum, după cutre-
murul care avusese loc cu mulţi ani în urmă, se aju-
taseră unii pe alţii să îşi refacă gospodăriile. Şi-au a-
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dus aminte câtă nevoie au să se ajute între ei la vreme 
de necaz. Şi, timizi, cei ale căror case erau mai întregi 
s-au oferit să îşi ajute vecinii.  

Duminică dimineaţa, biserica era din nou plină, 
cum fusese şi înainte de găsirea comorii. Oamenii ve-
niseră la biserică să Îi mulţumească lui Dumnezeu că 
îi păzise întregi şi nevătămaţi. Şi mai ales pentru fap-
tul că iubirea le răsărise din nou în inimi. Pentru că, 
rămas fără ziduri, satul redevenise sat. Odată cu zi-
durile de piatră, se sfărâmaseră şi zidurile din su-
flete… 
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Ultimul nivel 

 
Părinţii au aşteptat ca Radu să meargă la cul-

care. Apoi, după ce lumina din camera copilului s-a 
stins, au plecat să se vadă cu nişte prieteni. 

După ce Radu i-a auzit cum au închis cu cheia 
uşa casei, a mai aşteptat puţin, apoi s-a dat repede 
jos din pat şi a deschis calculatorul. Acum se joacă 
„Victima”, jocul lui preferat. E un joc în care te lupţi 
cu diferiţi duşmani. 

Radu jucase atât de mult acest joc, încât aproa-
pe de fiecare dată ajungea la nivelul 9, unde ştia că 
erau adversarii cei mai puternici. Începuse acest joc 
cu două luni în urmă, atunci când intrase în clasa a 
şasea. Se dusese la ziua unui prieten, care îi era vecin 
de bloc. Copiii se jucau pe rând, dar Radu obţinea cele 
mai mici punctaje. Şi, atunci, s-a hotărât să devină din 
ce în ce mai bun… 

Până în urmă cu un an, principalul motiv pen-
tru care nu avea timp pentru jocuri pe calculator 
era… sportul. Radu făcuse tenis de performanţă. Dar, 
la un antrenament, a căzut şi şi-a rupt piciorul. A tre-
buit să îl ţină în ghips şase săptămâni, până înaintea 
unei competiţii importante. Concurs la care Radu nu 
s-a putut prezenta, pentru că nu a apucat să se re-
facă… Şi, de supărare, a renunţat la tenis. Dar, între 
timp, descoperise o nouă pasiune. Cât stătuse acasă, 
cu piciorul în ghips, ca să nu se plictisească, tatăl lui 
i-a dat voie să se joace la calculatorul său.  

După ce piciorul i s-a vindecat, cum venea de la 
şcoală, după ce lua masa de prânz, Radu îşi făcea la 
repezeală temele şi apoi stătea să se joace pe calcu-
lator. Apoi, de ziua lui, a primit de la bunici un calcu-
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lator de ultimă generaţie. De atunci, era foarte greu 
să îl mai desprinzi de monitor. La început, părinţii se 
gândiseră că băiatului îi prinde bine să se joace pe 
calculator, dar nu a trecut mult timp până când şi-au 
dat seama că pur şi simplu calculatorul schimbase 
viaţa copilului lor. Copilul era din ce în ce mai agitat, 
se închisese în el, nu mai ieşea afară să se joace cu 
prietenii... 

Deşi mama lui îl certa că stă atât de mult timp 
în faţa calculatorului, Radu nu o băga în seamă. Iar 
şcoala mergea din ce în ce mai prost. Radu se temea 
doar de sfârşitul semestrului, când urma să aibă loc 
şedinţa cu părinţii. Abia atunci urma ca părinţii lui să 
afle ce note avea băiatul lor… 

După ce părinţii au plecat de acasă, Radu s-a ju-
cat deja două ore fără nicio pauză. Ochii au început 
să îi lăcrimeze. Vrea să bată recordul săptămânii tre-
cute, şi nu reuşeşte. Îl doare capul, ochii îi sunt înce-
ţoşaţi. Dar vrea să meargă mai departe. Îi e din ce în 
ce mai somn, capul îl doare, dar e hotărât să nu se 
culce până ce nu va ajunge la un nou record. A şi aţi-
pit de câteva ori, dar anunţul „Game over” − „Jocul 
s-a terminat”− l-a trezit de fiecare dată. 

Şi acum... 20 000 de puncte, Level 10. 
E greu de spus cât de emoţionat e Radu. E pri-

ma oară când ajunge la acest nivel. Un record. De 
acum, încep surprizele. Pe cutia jocului scria că, la 
acest ultim nivel, totul va fi altfel. Scria că: „Jocul îţi 
va schimba viaţa…” 

Până la acest nivel, Radu s-a luptat cu diferite 
tipuri de duşmani, de la indieni la soldaţi romani, de 
la gladiatori la piraţi sau samurai. Un duşman la fie-
care nivel... 

„De acum, eşti un om al viitorului. Trebuie să îţi 
uiţi trecutul. Vei lupta cu duşmani mai puternici. 
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Trebuie să înveţi strategii noi. Te vei transforma în-
tr-un erou…” 

Jocul a reînceput…. Radu recunoaşte un adver-
sar cu care s-a mai luptat şi la nivelul anterior. Dar, 
diferenţa e că înainte aveau aceleaşi arme şi aceleaşi 
armuri. Acum însă, Radu nu are nici armură, nici 
cască şi nici scut. E aproape imposibil să îl învingă. 
Totuşi, nu se dă bătut uşor. E decis să învingă. Lupta 
e din ce în ce mai palpitantă, dar, la un moment dat, 
printr-o mişcare rapidă gladiatorul îl răneşte la mâ-
nă. Băiatul nu mai poate ţine sabia în mâna dreaptă. 
Încearcă să se apere cu mâna stângă.  

Şi, totuşi, stăpânindu-şi frica, Radu învinge şi 
de această dată. Mult mai repede decât se aştepta... 
„La tenis au trecut ani de zile până când am câştigat 
primul turneu, dar aici am ajuns campion în câteva 
luni... Abia aştept să mă duc mâine la şcoală, să le 
spun colegilor... Da, sunt cel mai bun. Cel mai bun 
dintre cei buni...” 

Pe monitor apare o imagine care face să îi sară 
inima din piept de emoţie. Trecuse la nivelul 11… 

„Oare de ce în instrucţiuni scrie că sunt doar 10 
nivele? Abia aştept să văd cum e nivelul ăsta…” 

Adversarul de aici este mult mai greu de învins, 
deşi e un copil. E primul copil cu care se luptă în lu-
mea virtuală. Totuşi, lupta este mai grea decât înain-
te. Parcă victima îi intuieşte toate mişcările, parcă îi 
ştie gândurile. Lupta e din ce în ce mai strânsă, dar, 
până la urmă, victima cade la pământ, rănită. Masca 
îi cade de pe faţă... 

Radu îşi priveşte pe monitor victima, şi citeşte 
cu mirare numele ei. Pe adversar îl cheamă tot Ra-
du… Parcă pe monitor este tot el. Se priveşte cu aten-
ţie, din mai multe unghiuri. Da, el este. 
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Imaginea îl şochează puternic. Nu s-a mai gân-
dit niciodată la moarte până acum. Îşi priveşte victi-
ma în ochi… şi are strania senzaţie că se priveşte în 
oglindă. Victima are ochii umflaţi de oboseală şi faţa 
foarte palidă. Radu are senzaţia că se luptase cu sine 
însuşi, că fusese duşmanul propriei persoane... 

Brusc, se aude un zgomot ciudat, o uşă care se 
deschide. O voce supărată întreabă: 

− Ce faci aici? Radule, de ce nu eşti în patul 
tău?… 

Băiatul deschide ochii cu greu şi în faţa ochilor 
vede monitorul deschis. Adormise în faţa calculatoru-
lui. Totul fusese doar un vis… Se întoarce spre uşa 
camerei. Părinţii îl privesc cu ochii trişti. 

− Ne-ai spus că putem avea încredere în tine, îi 
spune mama. Dar tot la calculator te-am găsit… 

Părinţii ies din cameră. Sunt prea mâhniţi ca să 
îl mai certe… 

Radu închide calculatorul şi îşi vede faţa oglin-
dindu-se în ecran. Ochii lui sunt umflaţi de oboseală, 
ca ai victimei din vis. Şi faţa lui este palidă. Arată 
exact ca şi copilul pe care îl rănise în vis… Radu dă 
din nou drumul la calculator, caută fişierul care con-
ţine jocurile pe calculator şi îl şterge. Apasă butonul 
DELETE, preferând să îşi şteargă toate jocurile din 
calculator decât să îi şteargă jocurile viaţa. A înţeles 
că, în loc să se joace pe calculator, până atunci calcu-
latorul se jucase cu el. Şi, până în acel moment, îl tot 
învinsese… 
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Floarea Prinţului Nu-pe-aici 

 
Undeva, într-un ţinut îndepărtat, trăia un prinţ 

foarte mândru, Prinţul Roşu. Se purta urât cu soţia 
sa, cu fiii săi, cu slujitorii săi. I se părea că vieţile ce-
lorlalţi trebuie să se învârtă în jurul vieţii sale… 

Într-un an, îşi sărbătorea ziua de naştere pe una 
din îndepărtatele insule pe care le moştenise de la 
tatăl său, avându-i ca musafiri pe cei doi fraţi ai săi, 
Prinţul Negru şi Prinţul Alb. În timp ce stăteau la 
masă, un sfetnic le-a spus că Marele Cactus, floarea 
emblemă a familiei lor, floarea care nu creştea decât 
pe acea insulă, înflorise. Lucrul acesta se întâmpla o 
dată sau de două ori într-o sută de ani. Din bătrâni se 
spunea despre Marele Cactus că face cea mai frumoa-
să floare din lume… Că era sau nu chiar aşa, prinţii 
nu ştiau încă…  

Erau nerăbdători să ajungă mai repede la floare. 
Şi, când au văzut-o, au rămas înmărmuriţi. Era mai 
frumoasă decât şi-o imaginaseră... Frumuseţea florii 
era greu de descris în cuvinte... Iar parfumul ei era 
îmbătător... 

Prinţul Roşu se bucura că, de ziua lui, primise 
de la Marele Cactus un dar nepreţuit… Dar bucuria a 
fost de scurtă durată, pentru că în inima lui au apărut 
griji de tot felul. Îngândurat, Prinţul Roşu i-a întrebat 
pe fraţii săi: 

− Ce ne vom face? Dacă se va afla că Marele 
Cactus a înflorit, vor veni nobili şi prinţi din toată lu-
mea să îl vadă… Şi ne va fi greu să îl păzim. Aţi auzit 
poate că şi data trecută când a înflorit unii au încer-
cat să îl fure... 
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− Totuşi, insula e greu de aflat, îndrăzni să îi 
spună Prinţul Alb, fratele mai mic. 

Dar Prinţul Roşu nu se lăsă: 
− Poate că cineva, gelos, va încerca să îmi fure 

floarea. Gândul acesta nu mă va lăsa să dorm. Cum 
să îndrăznească cineva să îmi răpească odorul? Eu 
am să rămân aici un an întreg, până floarea se va ofi-
li, dar inima mea va fi plină de griji. 

− Fii pe pace, că nu va fi aşa, ştii doar că soiul 
ăsta de cactuşi nu poate creşte în altă parte, încercă 
să îl liniştească iarăşi mezinul familiei. 

Fratele cel mare, care era ros de invidie pentru 
că nu ceruse el de la tatăl lor insula cu cactusul – şi 
asta pentru că alesese insula cea mai întinsă, fără să 
se fi gândit că ar putea prinde ziua în care Marele 
Cactus ar fi înflorit –, intră în vorbă: 

− Şi dacă totuşi cineva va încerca să fure floa-
rea? Nu ne putem permite să riscăm atât de mult. 
Trebuie să găsim o soluţie ca să îi îndepărtăm pe mu-
safirii nepoftiţi. 

− Dar, cum putem face asta? − întrebă Prinţul 
Roşu. 

− Marele Cactus e atât de minunat, încât nu 
trebuie să fie văzut de oricine. Cei care vor să îl vadă 
trebuie să fie gata să îşi dea viaţa pentru aceasta. Tre-
buie să fie gata să facă eforturi uriaşe… − spuse Prin-
ţul Negru. 

− Exagerezi, spuse mezinul. E doar o floare, 
chiar dacă e cea mai frumoasă floare din lume... 

− Ba nu exagerează deloc, se răsti la el Prinţul 
Roşu. Spune-mi, la ce te gândeşti? − îl întrebă pe fra-
tele mai mare. 

− Nu mă gândesc la nimic acum, mă voi gândi 
la noapte, vă veţi gândi şi voi, şi până mâine vom afla 
o cale de a rezolva această dilemă… 
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Noaptea a trecut foarte greu, pentru fiecare din-
tre fraţi. Cel mai greu a trecut pentru fratele cel mic, 
care îşi dădea seama că nu are nicio şansă să îi con-
vingă pe ceilalţi că vor să ia o hotărâre greşită. Îna-
inte să răsară soarele, Prinţul Negru aflase soluţia pe 
care o căuta. Nu aşteptă să se facă dimineaţă, ci se 
duse să îi trezească şi pe ceilalţi. Dar şi aceştia erau 
treji, în camerele lor, şi se frământau. Prinţul Roşu 
era tare îmbufnat: 

− Cel mai simplu ar fi fost să nu se afle că a în-
florit. I-am fi chemat să o vadă numai pe prietenii 
noştri… Dar, acum, e prea târziu.  

− Şi nici nu putem spune vreo minciună, că 
porunca Marelui Împărat e clară: toţi mincinoşii din 
împărăţie să fie pedepsiţi cu moartea, spuse Prinţul 
Alb, sperând că fraţii săi se vor răzgândi. 

− Ştiu ce vom face… Nici noi şi nici slugile 
noastre nu trebuie să minţim. Dar putem trece ade-
vărul sub tăcere, spuse satisfăcut Prinţul Negru. 

− Cum? − îl întrebară într-un glas fraţii săi. 
− Simplu. Nu ne poate obliga nimeni să spunem 

cum să ajungă aici… E comoara noastră şi nu trebuie 
să o arătăm altora. Când vom fi la casele noastre şi 
vor veni prinţi străini pe corăbiile lor, oamenii noştri 
nu le vor arăta direcţia în care trebuie să meargă. Şi, 
fără îndrumări, nimeni nu va putea ajunge la insula 
cu cactusul. Ştiţi doar cu toţii cât de greu este să o 
găseşti… Numai Marele Împărat ne-ar putea porunci 
să îl ducem pe insulă... Nu-i aşa? 

Soluţia aceasta nu îi plăcu însă Prinţului Roşu. 
Voia totuşi să găsească o cale prin care măcar câţiva 
străini iubitori de flori să îi vadă cactusul. Unii care 
să facă eforturi mari pentru aceasta şi care apoi să 
ducă faima Marelui Cactus în toată lumea. În inima 
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lui era o luptă: pe de o parte, voia să fie lăudat şi invi-
diat de alţii, pe de alta, voia să îşi protejeze floarea. 

− Iată cum facem. Ştiţi doar că insula e atât de 
mică încât nu apare pe nicio hartă. Când se apropie o 
corabie străină de vreuna din insulele din zona a-
ceasta şi întreabă în ce direcţie trebuie să meargă 
spre cactus, nimeni să nu îi arate. Arătând o direcţie 
greşită, cel întrebat are voie să spună doar: „Nu în 
direcţia asta…” Şi atât. Cel care va spune mai mult va 
plăti cu capul. Oricum, furtunile de aici îi vor descu-
raja pe căutătorii fricoşi… 

− Astfel, cel întrebat nu va minţi, dar nici nu va 
da sfatul potrivit, continuă satisfăcut Prinţul Negru. 

− Asta nu îi va ajuta cu nimic pe cei din corabie, 
spuse mezinul. 

− Ba îi va ajuta. Încolo nu e bine, încolo nu e 
bine, unii se vor rătăci, dar până la urmă câţiva tot 
vor afla drumul, spuse Prinţul Roşu. 

Dar mezinul insistă: 
− Fraţilor, gândiţi-vă că sunteţi într-un deşert şi 

vreţi să ajungeţi la o oază. Şi că beduinii pe care îi în-
trebaţi încotro e oaza vă spun doar: „Încolo nu e, în-
colo nu e.” Nu mai ajungeţi la oază, muriţi în deşert. 

Invidiosului Prinţ Negru, care nu ar fi suportat 
ca faima cactusului care aparţinea fratelui său să se 
răspândească în lumea întreagă, îi plăcu însă com-
paraţia făcută de fratele său: 

− Cei mai slabi ar muri în deşert, cei mai puter-
nici ar şti însă să se folosească şi de aceste răspunsuri 
neclare. 

− Aşa va fi, întări Prinţul Roşu. Anunţaţi-i pe 
toţi slujitorii noştri din insulele apropiate că vor plăti 
cu capul îndrăzneala de a arăta încotro e insula Ma-
relui Cactus. Au voie doar să le arate musafirilor 
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nepoftiţi că o anumită direcţie este greşită. Şi puţini 
vor ajunge aici... 

Prinţul Roşu avea dreptate. Deşi vestea despre 
frumuseţea florii s-a răspândit destul de repede, in-
sula a fost ferită de musafiri nepoftiţi. Într-o scurtă 
perioadă de timp, şase corăbii au plecat, din ţinuturi 
îndepărtate, spre insula Marelui Cactus. După alte 
câteva săptămâni, trei corăbii s-au întors înapoi. Do-
uă se scufundaseră, fiind prinse în mijlocul unei fur-
tuni, iar despre ultima nu se ştia nimic. 

A mai trecut o vreme, dar tot nu ajunsese niciun 
oaspete nedorit. Într-o zi, Prinţul Alb s-a întors pe in-
sulă, împreună cu soţia sa şi cu copiii săi, care veni-
seră să vadă floarea. Când fratele său i-a întâmpinat, 
i-a spus că se dusese vestea cum că Marele Cactus 
nici nu înflorise şi că totul era doar o minciună a 
mândrului Prinţ Roşu… Până şi împăratul se supă-
rase, auzind că doi prinţi muriseră căutând insula… 

− Aşa, deci? Oricum, şi eu mi-am dat seama că 
nu a fost bună hotărârea mea…, spuse Prinţul Roşu. 
Îmi era teamă că or să fie prea mulţi vizitatori. Voi 
organiza eu însumi o călătorie, în care îi voi invita pe 
toţi prinţii care vor să îmi vadă floarea. Trebuie să 
îmi repar greşeala. De acum înainte, toţi cei care vor 
să vadă Marele Cactus pot să o facă. Voi porunci să 
facă hărţi pe care să le dau corăbiilor care vor vrea să 
vină aici. 

− La ce ţi-a ajutat să te joci aşa cu timpul şi 
chiar cu vieţile celorlalţi? Ţi-ai făcut o faimă rea, fra-
te, îi spuse Prinţul Alb.  

− Aşa e, asta îmi apasă sufletul… 
− Ai fost poreclit Prinţul Nu-pe-aici. Ştii asta? 
În timp ce fraţii discutau, Paznicul Marelui Cac-

tus s-a apropiat în grabă de Prinţul Roşu, care l-a în-
trebat: 
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− Ce e? S-a întâmplat ceva? 
− Da, floarea... floarea Marelui Cactus... s-a 

ofilit brusc... 
− Nu se poate, strigă prinţul, nu se poate… Va 

muri înainte să fie văzută şi admirată de alţii… 
− Nu se poate, ar fi trebuit să ţină un an în-

treg…, spuse Prinţul Alb. 
Prinţul Roşu devenise negru de supărare. Dez-

nădăjduit, i-a dat paznicului o pungă cu galbeni, spu-
nându-i să dea banii celui care va găsi un leac pentru 
floarea lui. Paznicul s-a dus mai întâi în satul război-
nicilor cu piele neagră, care erau renumiţi pentru 
doctoriile pe care le făceau din plante.  

Când a ajuns acolo, şeful de trib i-a spus nişte 
cuvinte greu de înţeles, nişte cuvinte care păreau fără 
sens: 

− Floarea Marelui Cactus are nevoie de iubire, 
doar de iubire... 

Până seara, paznicul a mai vorbit şi cu alţi lo-
cuitori ai insulei, dar nimeni nu ştia cum să îl ajute. 
Aşa că a renunţat să mai găsească leacul pe care îl 
căuta. Când i-a spus Prinţului Roşu cuvintele şefului 
de trib, acesta a oftat, zicând: 

− Of, abia acum înţeleg ce mi-a spus tatăl nos-
tru... Că, dacă înfloreşte cactusul, floarea lui trebuie 
stropită şi cu iubire, nu doar cu apă... 

− Şi mie mi-a spus acest lucru, îngăimă Prinţul 
Alb... 

− Eu am crezut că aceste vorbe sunt fără sens, 
dar îmi dau seama că floarea noastră avea nevoie nu 
numai de apă, ci mai ales de bucurie… De bucuria şi 
emoţia celor care, privind-o, s-ar fi minunat ce lu-
cruri frumoase a făcut Dumnezeu… Acum, pot să 
chem aici câţi musafiri vreau, pot să pun să se facă o 
mie de hărţi, degeaba. Mă simt ca şi cum aş fi un 



81 

ucigaş. Cu egoismul meu, mi-am omorât floarea… 
Am ratat şansa vieţii mele. 

Prinţul Roşu era atât de supărat, încât nu lăsa 
pe nimeni să vadă floarea ofilită. Se simţea ca un răz-
boinic care pierduse cea mai importantă luptă din 
viaţa sa. De supărare, noaptea nu a putut închide 
ochii. Dimineaţa, copiii Prinţului Alb l-au rugat să îi 
ducă să vadă măcar cactusul, chiar dacă floarea i se 
ofilise. Dar Prinţul Roşu nu voia să-i asculte. 

− Te rog, fă-le această mică bucurie, că doar au 
călătorit atâta până aici, l-a rugat Prinţul Alb. Ştii 
doar cât şi-au dorit să vadă floarea... 

− Bine, să îi ducă cineva, mergi tu cu ei, eu nu 
vreau să merg. Sau, mai bine mergeţi cu copiii mei. 
Dar să nu staţi mult, că vreau să plecăm cât mai re-
pede de pe insulă. 

− Nu vii şi tu la cactus? 
− Nu, nu vreau să îi văd floarea ofilită. Ştiu că 

va sta aşa mai multe zile, înainte să cadă la pământ, 
dar eu vreau să o am în minte frumoasă, cum era 
înainte. Vă aştept pe corabie. 

− Atunci, mă voi duce eu cu copiii, dar mai întâi 
vreau să îţi spun un lucru, pe care aş vrea să îl ţii 
minte până când copiii tăi vor ajunge să aibă familiile 
lor... Să ştii că din această întâmplare trebuie să 
înţelegem amândoi ceva foarte important legat de 
creşterea copiilor noştri. 

− Ce să înţelegem? Ce are o floare de cactus cu 
copiii noştri? 

− Are. Aşa cum niciun alt prinţ nu a putut ajun-
ge aici ca să vadă floarea, pentru că sfaturile primite 
arătau doar care direcţii sunt greşite, tot aşa copiii 
noştri, dacă vor primi doar sfaturi: „Nu face asta, nu 
face asta, nu face asta”, aşa cum de multe ori aud de 
la noi, nu vor creşte aşa cum trebuie. Degeaba le spui 
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copiilor tăi: „Nu fiţi egoişti”, dacă ei văd că tu eşti 
egoist. Ce au înţeles ei când au văzut cum te-ai purtat 
cu floarea? Copiii nu au nevoie să li se spună doar ce 
să nu facă. Vor ajunge să se scufunde în marea vieţii 
acesteia, cum s-au scufundat cei doi prinţi care au 
încercat să vină aici şi nu au reuşit. Copiii au nevoie 
să ştie încotro să o ia, au nevoie de modele, aşa cum 
cei care căutau insula asta aveau nevoie de o hartă. 
Noi trebuie să le arătăm drumul cel bun copiilor noş-
tri prin propria noastră viaţă. Mă crezi sau nu, dar 
aşa este, spuse Prinţul Alb, şi ieşi afară. 

Copiii au mers la cactus. Se vedea că floarea, 
chiar dacă se ofilise, fusese o floare nemaipomenit de 
frumoasă. Prinţul Alb a încercat să le descrie copiilor 
parfumul ei, culorile ei, dar şi-a dat seama că vorbele 
sale erau neputincioase. În timp ce stăteau lângă 
floare, un copil a venit în fugă. Era copilul paznicului, 
care abia aflase ce se întâmplase. Tatăl său, care ştia 
cât iubea floarea, nu ştiuse cum să îi spună vestea cea 
rea. Dar o aflase de la alţi copii... 

− Nu, nu, nu... Nu pleca, te rog, nu pleca..., îi 
spunea florii, plângând în hohote. 

Prinţul Alb îi luă pe ceilalţi copii de-o parte. 
− De ce plânge? – îl întrebă unul dintre ei. 
− Plânge pentru că... pentru că iubeşte floarea. 

Pentru că floarea i-a înfrumuseţat viaţa... El plânge 
ca şi cum ar fi pierdut un prieten bun, plânge pentru 
că iubeşte floarea... Să îl lăsăm singur, să plecăm de 
aici... 

Dar copiii nu voiau să plece. Voiau să stea lângă 
floare, aşteptând să stea de vorbă cu copilul paz-
nicului. Voiau să îi alunge tristeţea, stând de vorbă cu 
el. 

Dar, aşteptând, şi clipele treceau încet de tot, au 
simţit la început un parfum de nedescris. Şi, privind 
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spre cactus, au văzut cum floarea îşi revenea, încetul 
cu încetul. Iubirea copilului o udase, îi dăduse hrana 
de care avea nevoie. Prinţul Roşu, care venise şi el, 
fără să ştie de ce, plângea acum şi el şi, plângând, a 
început să mângâie floarea. Privind-o, s-a hotărât să 
îşi schimbe viaţa… 
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Hoţul de vieţi 

 
Când Iulian se trezi din somn, era aproape sea-

ră… Sări repede din pat, fugi în sufragerie, dar casa 
era goală. Afară ningea cu fulgi mari. Se gândi: „Unde 
sunt părinţii mei? De ce nu sunt acasă la ora asta?” 
Puse mâna pe telefon, ca să îi sune, dar telefonul nu 
mergea. Se îmbrăcă repede, îşi puse cizmele şi ieşi pe 
uşă. Nu avu răbdare să aştepte liftul, coborî scările în 
fugă şi ieşi din bloc. Se îndreptă spre biserică. Mai 
avea puţin de mers, când se opri brusc. Trebuia să 
treacă pe lângă şcoală. Dar şcoala nu mai era… În lo-
cul ei era o groapă mare, plină de noroi îngheţat. Un 
trecător în vârstă se apropia, mergând încet, ca să nu 
alunece. Băiatul îl întrebă: 

– Nu vă supăraţi, ştiţi cumva ce s-a întâmplat 
cu şcoala? E şcoala mea, e şcoala unde învăţ... 

Nu primi niciun răspuns. „O fi surd…”, se gândi 
Iulian. Din direcţia inversă se apropiau doi tineri. Bă-
iatul se îndreptă spre ei. 

– Ştiţi cumva ce e aici? Ce s-a întâmplat cu 
şcoala? Zilele trecute era aici… 

Tinerii trecură pe lângă băiat fără să îi dea nicio 
importanţă. 

– Hei, ce e cu voi, aţi asurzit toţi? Nu mă mai 
aude nimeni? − strigă băiatul, luând-o la fugă spre 
biserică. 

În câteva secunde însă, se opri. Gardul bisericii 
era la locul lui… Copacii din faţa bisericii, la locul 
lor… Dar în locul bisericii era o altă groapă. La fel de 
ciudată ca groapa care luase locul şcolii. Copilul se 
sperie. O luă la fugă spre casă. Ajunse repede în bloc. 
Sună la parter, la uşa apartamentului în care locuia 
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colegul lui de bancă. Nu îi răspunse nimeni. Luă liftul 
şi urcă la ultimul etaj, unde locuiau doi fraţi, cei mai 
buni prieteni ai lui. Soneria era defectă. Bătu în uşă, 
dar degeaba. Bătu şi mai tare, fără niciun rezultat. 
Începu să lovească uşa cu picioarele, aşteptând ca 
măcar vreun vecin să deschidă uşa şi să îl întrebe de 
ce face gălăgie. Dar, deşi picioarele îl dureau de câte 
lovituri dăduse în uşă, nimeni nu părea deranjat de 
zgomot. 

Copilul coborî scările până la etajul la care lo-
cuia. Tocmai intrau în lift doi vecini, tineri căsătoriţi 
de curând. 

– Staţi o clipă, vă rog, strigă Iulian. 
Dar ei închiseră uşa liftului fără să îl bage în 

seamă. Copilul deschise cu cheia uşa apartamentului 
în care locuia şi intră. Cum făcu primul pas, auzi un 
zgomot în sufragerie. Se repezi acolo. Biblioteca era 
la locul ei, dar multe cărţi lipseau. Nu îşi dădu seama 
de unde se auzea zgomotul. Se uită pe geam, spre lo-
curile în care de obicei se vedea şcoala şi, în depăr-
tare, crucea de pe biserică. Dar acum, nu mai vedea 
nimic acolo… Ieşi pe hol, şi iarăşi auzi zgomotul acela 
ciudat. Când se întoarse în sufragerie, văzu că dispă-
ruseră şi mai multe cărţi. Se duse în camera lui, din 
care lipseau mai multe lucruri, şi se trânti mirat în 
fotoliu, să vadă ce se întâmplă. Nu se mai auzea ni-
ciun zgomot. La un moment dat, închise obosit ochii. 
Auzi iar zgomotul acela, aşa că fugi spre sufragerie şi 
văzu cum o mână lungă ieşită din televizor strângea 
cărţile din bibliotecă.  

Copilul era foarte atent la ce vedea. Biblioteca 
era acum goală. Mâna televizorului ieşi din nou şi se 
îndreptă spre peretele mare al sufrageriei. 

– Nu, icoana, nu − strigă Iulian, dar mâna înşfă-
că repede icoana şi o trase înăuntrul televizorului. 
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Copilul fugi în camera lui. Şi de acolo lipsea o 
icoană. Copilul se puse în genunchi şi se rugă cu ini-
ma plină de tristeţe: 

– Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa… 
Spuse rugăciuni până când i se făcu somn. Se 

trânti atunci în pat, descumpănit. 
Dimineaţa, când se trezi, nu mai voia să deschi-

dă ochii. Îi era frică. Dar auzi uşa camerei deschizân-
du-se… Copilul se frecă la ochi şi văzu pe perete 
icoana din cameră. Icoana lui, icoana pe care o avea 
de când era mic, era la locul ei. 

– Văd că te-ai sculat singur, Iuliane, îi zise tatăl 
său. 

– Bine că ai reuşit să te trezeşti… Credeam că 
iar o să tragem de tine să vii la biserică, îi spuse ma-
ma. 

Iulian era foarte emoţionat. Îşi privi părinţii 
fără să le spună nimic. Apoi se duse în sufragerie. 
Icoana era la locul ei, cărţile erau la locul lor. Se uită 
pe geam şi văzu şi şcoala, şi crucea de pe biserică. 
Inima îi era plină de bucurie… 

– Mă mir că te-ai sculat la ora asta, după ce 
aseară ai stat atâta cu tatăl tău la televizor să vezi 
meciul, îi zise mama, cu o voce mustrătoare. Televi-
zorul ăsta vă mănâncă timpul, şi lui, şi ţie… De asta ai 
şi avut notele astea slabe în ultima vreme… 

– Iartă-mă, mamă, spuse Iulian, iartă-mă. O să 
vezi că n-o să mai fie aşa. Ai dreptate, televizorul 
mi-a furat timpul, mi-a furat prietenii, mi-a furat căr-
ţile… Bine că nu v-a furat şi pe voi, nu-i aşa? Eu mă 
gândeam să nu vin azi la biserică, că la televizor e un 
film pentru copii chiar în timpul slujbei. 

– Normal că e tocmai atunci, când să fie filmele 
pentru copii, dacă nu atunci? Ca să staţi toţi acasă şi 
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biserica să fie plină doar cu oameni mari…, spuse 
mama, oftând. 

– Dar, o să vin cu voi, cum să nu vin?... Bine că 
nu L-am pierdut de tot pe Dumnezeu… Că, dacă Îl 
pierdeam pe Dumnezeu şi vă pierdeam şi pe voi, 
pierdeam totul… Uite, o să încerc ca, de acum înain-
te, să mă uit cât mai puţin la televizor. 

– Să te cred? − întrebă mama. 
– Să mă crezi. Nu vreau să-l mai las pe hoţul 

ăsta să îmi fure timpul…  
 



88 

 
Cei trei fraţi 

 
Au fost odată, într-un sat, trei fraţi gemeni. Se-

mănau foarte mult, atât de mult încât ţi se părea că 
vezi unul şi acelaşi om, de trei ori, dar în trei situaţii 
diferite. Întâiul născut, Gheorghe, era foarte egoist şi 
zgârcit. Tot timpul era nemulţumit cu ceea ce avea şi 
faţa sa era posomorâtă. Nici când ieşea de la biserică 
faţa nu îi era mai senină. 

Al doilea, Ioan, era un om obişnuit, când vesel, 
când trist. Când era trist, era leit Gheorghe. Când era 
vesel, era leit Mihai, care văzuse lumina zilei cel din 
urmă. Mihai parcă trăia pe altă lume. Bucuria care i 
se citea pe faţă era molipsitoare. Era cel mai credin-
cios dintre fraţi. Între el şi Gheorghe părea a fi o dife-
renţă de câţiva ani. Şi nu la trupuri, căci erau aproape 
la fel de bine dezvoltaţi. Doar la chip… Chiar şi atunci 
când părinţii lor au murit, răpuşi de o boală necruţă-
toare, Mihai a ştiut să îi îndemne pe ceilalţi să îşi pu-
nă nădejdea în Dumnezeu. Şi, cu trudă, cu răbdare, 
au ştiut să o scoată la capăt. Au crescut, s-au căsătorit 
cu fete harnice şi frumoase, au avut copii… Au mai 
trecut mulţi ani, copiii lor au crescut mari şi cei trei 
fraţi au ajuns bunici. 

Într-un an, când îşi sărbătoreau ziua de naştere 
şi toată familia era împreună cu mulţimea de copii şi 
nepoţi, s-au auzit bătăi în uşă. Unul dintre copii s-a 
repezit să deschidă şi în casă a intrat un părinte cu o 
faţă senină, cu părul lung, atârnându-i pe umeri. A 
spus că vrea să stea de vorbă doar cu sărbătoriţii. Mi-
raţi, ceilalţi s-au retras, fără să-l întrebe nimic. 

Părintele a început discuţia foarte brusc: 
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– Spuneţi-mi, vă rog, cât de mult îi iubiţi pe cei 
din familia voastră, pe copiii şi pe nepoţii voştri? Eu 
pot să vă ajut să le faceţi un cadou, să le dăruiţi o par-
te din viaţa voastră. 

Gheorghe şi Ioan se uitau, miraţi, spre Mihai. 
Aveau încredere în el şi se gândeau că îşi va da seama 
dacă musafirul nepoftit era mincinos sau nu. Dar 
acesta nu dădea nici cel mai mic semn de îndoială. Le 
zise: 

– Ăsta da cadou, să primeşti puterea de a da o 
parte din viaţa ta altora… 

Gheorghe nu părea prea încântat: 
– Ce să dau? O parte din viaţa mea? Şi de ce să 

dau? Că, dacă dau, mor mai repede, nu? Eu nu dau 
nimic. Cât mai am de trăit, să trăiesc. Bătrâneţea e 
grea, dar mai bine bătrân decât mort… 

– Eu parcă aş da un an, zise Ioan. Dar să fiu si-
gur că se împarte copiilor şi nepoţilor mei, nu altora. 

– Aş da şi eu un an, nu zic nu, zise Gheorghe. 
Dar să ştie toţi ce cadou le-am făcut. Dar, dacă stau 
să mă gândesc mai bine… Cât ar reveni fiecăruia? O 
lună, două, câteva zile? Mai bine le ţin pentru mine. 
Nu dau nicio zi nimănui. Niciuna... 

Mihai devenea din ce în ce mai gânditor. Ceilalţi 
nu îl mai văzuseră niciodată atât de frământat. L-a 
întrebat pe musafir: 

– Şi chiar putem face celorlalţi cadou o parte 
din viaţa noastră? Atunci, eu… eu sunt gata să mor 
chiar acum. Am avut o viaţă frumoasă şi fericită. Şi ce 
bucurie mai mare ar fi decât să dau o parte din viaţa 
mea celorlalţi? Nu vreau să mă laud cu cadoul pe care 
l-aş face, dar cred că orice copil şi nepot ar înţelege 
frumuseţea darului meu. Eu, eu sunt aproape gata de 
moarte… Mai vreau doar să mă spovedesc şi să mă 
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împărtăşesc… În rest, dacă aş şti că mai am de trăit 
zece ani, pe toţi i-aş da celorlalţi, fără să şovăiesc… 

Musafirul le spuse: 
– De fapt, lucrurile stau altfel… În aceeaşi zi aţi 

venit pe lume, iar părinţii voştri, înainte de a muri, 
s-au rugat ca voi să părăsiţi această lume împreună. 
Dar, precum se vede, nu sunteţi toţi la fel de pregătiţi 
pentru moarte. Deşi sunteţi bătrâni şi timp să vă 
pregătiţi aţi avut… 

În timp ce musafirul vorbea, Gheorghe se aşezase 
pe un scaun, respirând din ce în ce mai greu. Părintele 
continuă: 

– Mihai ar fi dat şi zece ani de viaţă celorlalţi. O 
viaţă întreagă a trăit pentru alţii, aşa a rămas şi la bă-
trâneţe. Zece ani de viaţă o să mai trăiască. Dar bătrâ-
neţea nu îi va fi grea, el nu va fi o povară pentru cei-
lalţi, ci o bucurie… Tu, Ioane, un an o să mai trăieşti 
de acum înainte. 

– Doar un an? − întrebă Ioan, nemulţumit. 
– Da, un an. Bucură-te şi de el, zise musafirul. 

Vezi, Gheorghe nu a avut parte nici de atât… 
Fraţii şi-au întors privirile spre acesta. Şi au vă-

zut că închisese ochii, pentru totdeauna. Avusese to-
tuşi parte de o moarte liniştită… 

– Preţuiţi bine timpul care v-a rămas, le zise 
părintele celor doi. Şi nu uitaţi cât de mare e puterea 
iubirii pentru ceilalţi. Ea, doar ea vă mai ţine în viaţă. 
Pentru această iubire v-a mai lăsat Dumnezeu să 
trăiţi, ca să îi puteţi ajuta şi pe alţii prin această iubi-
re. Iubire care vă pregăteşte pentru viaţa cea adevă-
rată… 

Atât le mai spuse părintele. Şi, deodată, dispăru 
din faţa ochilor lor. Cei doi fraţi se frecau la ochi, 
nevenindu-le să creadă că ceea ce văzuseră era 
adevărat. Dar, lângă ei, Gheorghe zăcea fără suflare… 



91 

Cel mai tare s-au mirat copiii şi nepoţii lui Ioan. 
Acesta, care până atunci fusese bolnav, îşi revenise. 
Nici nu a mai avut nevoie de medicamente... 
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Povestea regelui lacom 

 
Aceasta este povestea regelui lacom. Mulţi regi 

sunt lacomi, dar regele acesta era mai lacom decât 
alţii. Toată viaţa lui, de când se urcase pe tron, fusese 
o viaţă de războaie. Şi, pentru că avea comandanţi is-
cusiţi, nu pierduse nicio luptă. Din an în an era mai 
bogat şi mai mândru. Se spunea că palatul său era cel 
mai frumos palat din lume. Cei mai buni arhitecţi 
fuseseră chemaţi ca să îl proiecteze, cele mai scumpe 
materiale fuseseră folosite la ridicarea lui. Regele la-
com îl admira în fiecare zi. 

O singură tristeţe avea regele, că nu avea copii, 
că nu avea cui să lase toată bogăţia pe care o strân-
sese. Suferea foarte mult când vedea că dregătorii săi 
au copii, iar el nu. Suferea şi mai mult când vedea că 
până şi slugile sale au copii, iar el nu. Suferea şi mai 
mult când, mergând prin ţară, vedea că îi ies în în-
tâmpinare atâţia şi atâţia copii.  

Prima soţie îi murise tânără, din cauza tristeţii 
că nu avea copii. Când a văzut că nici a doua soţie nu 
îi face copii, regele a chemat la el cei mai pricepuţi 
doctori, dar şi aceştia i-au spus că nu va avea copii ni-
ciodată. Deznădăjduit, regele s-a sfătuit cu Marele 
Dregător: 

– Ce să fac, că nu mai pot de tristeţe… Îmi vine 
să las palatul şi împărăţia şi să plec pe o insulă pustie. 

– Nu mai spuneţi aşa ceva, Înălţimea voastră. 
Ce ne-am face fără dumneavoastră? Unde să plecaţi? 

– Nu ştiu, undeva unde să nu mai văd copii 
mici… 
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După acea discuţie, Marele Dregător a născocit 
un plan, ca să ia cât mai repede locul regelui. A doua 
zi a venit la el şi i-a spus: 

– Înălţimea voastră, de când sunteţi rege, aţi 
avut mai multe zile de bucurie, sau de tristeţe? 

– Ce întrebare e asta? Ştii bine că mai multe de 
tristeţe. Fiecare zi în care văd un copil mic este pen-
tru mine o zi de tristeţe, pentru că mă apasă şi mai 
tare faptul că nu am copii. 

– Trebuie să găsiţi o soluţie… Ar trebui să nu 
mai vedeţi copii. Da, ar trebui ca niciun copil să nu 
mai apară în faţa dumneavoastră, şi supărarea vă va 
trece, încetul cu încetul. Părinţii care îşi vor lăsa co-
piii în preajma dumneavoastră să fie pedepsiţi. 

Nu după multe zile, regele s-a hotărât să dea o 
lege nouă: toate familiile în care apărea un copil ur-
ma să fie gonite în altă ţară. 

– Dar, nu te gândeşti, ţara noastră se va distru-
ge…, i-a spus regina. 

– Uită-te la mine, sunt deja bătrân… Am suferit 
prea mult. Câţi ani o să mai trăiesc? Lasă-mă ca mă-
car bătrâneţile să le am liniştite… 

– Dar nu te gândeşti că Dumnezeu o să te pe-
depsească? Nu îţi dai seama că egoismul a pus stăpâ-
nire pe inima ta? Eu nu sunt de acord cu această lege. 

– Eşti sau nu, asta nu contează. Mâine am să 
comunic tuturor supuşilor hotărârea mea. 

În ziua următoare, regele a chemat la palat toţi 
boierii, ca să le spună hotărârea sa. Doar regina şi 
Marele Sfetnic ştiau ce avea să urmeze. Regele pregă-
tise o masă mare, prin care voia să le arate supuşilor 
săi cât de mult ţinea la ei. Era atât de orbit de iubirea 
de sine, că nu îşi dădea seama că hotărârea sa nu pu-
tea aduce decât tulburare în tot regatul. 
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Masa avea loc în aripa nouă a palatului, într-o 
sală foarte mare, frumos decorată, care avea o cupolă 
enormă, pe care pictorul preferat al regelui pictase 
cerul înstelat. Pictase cu atâta măiestrie, încât seara, 
la lumina lumânărilor, aveai impresia că eşti sub ce-
rul liber. Ziua, însă, albastrul închis al cerului de pe 
cupolă nu părea la fel de plăcut privirii. 

Regele ceruse să se fixeze pe cupolă un candela-
bru special. Era cel mai mare candelabru de aur care 
fusese făcut vreodată. Candelabrul acela reprezenta 
puterea regelui. Era foarte greu, şi era legat de cupolă 
cu lanţuri grele. 

Aşteptându-l pe rege, toţi mesenii se uitau la 
cupolă. Aurul lucea cu putere, vrăjindu-le minţile. 
Când regele a venit, înainte de a se aşeza la masă, a 
început să le vorbească. 

– De atâţia ani vă sunt rege, şi am trecut îm-
preună prin multe… Iată, cu ajutorul vostru am ajuns 
cel mai puternic rege… 

Marele Dregător îşi freca mâinile de bucurie. 
Abia aştepta să audă noua lege, pentru că ştia că nici 
boierii şi nici poporul nu o vor primi. Doar nu era 
întreg regatul jucăria regelui. Dacă era rege, trebuia 
să aibă grijă de supuşii săi, nu să se joace cu vieţile 
lor, de parcă ar fi fost animale. Această lege îi conve-
nea Marelui Dregător, pentru că regele, deşi era bă-
trân, părea foarte sănătos, şi nimeni nu putea şti cât 
avea să mai trăiască. Mai mult chiar, părul regelui era 
negru, ca şi cum vârsta nu l-ar fi afectat… 

Marele Dregător aflase un bun prilej să pună 
mâna pe putere. Pentru că cine ar mai fi sprijinit un 
rege atât de lacom, un rege nebun, căruia iubirea de 
sine îi luase minţile? 

– V-am chemat astăzi pentru că vreau să vă 
spun ceva – a zis regele, dar nu a apucat să îşi ter-



95 

mine vorbele. De sus, din cupolă, au început să cadă 
cărămizi. În cădere loveau candelabrul, făcând un 
zgomot puternic. Apoi a căzut şi partea din mijloc a 
cupolei, cu tot cu candelabru. 

Regele rămăsese fără glas. Boierii s-au ridicat 
de la mesele lor şi au fugit afară, temându-se să nu 
cadă şi restul cupolei. Înăuntru au rămas doar regele, 
regina şi Marele Dregător, care se temea ca nu cumva 
regele să renunţe la noua lege, temându-se ca nu 
cumva prăbuşirea candelabrului să fie interpretată ca 
un semn rău. 

Regina îl privea pe rege înmărmurită. În câteva 
clipe, părul acestuia îşi schimbase culoarea. Părul şi 
barba regelui deveniseră albe ca neaua. Când a ieşit 
pe scările palatului, să vorbească cu oamenii care stă-
teau în curte, nu a fost recunoscut decât după voce. 

– V-am chemat aici, le-a spus, pentru că… 
m-am hotărât să mă retrag de pe tron. Îmi este prea 
greu să mă mai ocup de atâtea şi atâtea probleme. 
Dar mai întâi vreau să găsesc un rege potrivit pentru 
voi… Nu peste multă vreme veţi avea un nou rege… 

Boierii erau uimiţi, nimeni nu se aştepta la aşa 
ceva. Au plecat la casele lor, sperând fiecare că, cine 
ştie cum, regele îl va chema la tron. Regele şi-a trimis 
una dintre slugile de încredere să găsească boierii 
pentru care averea nu era cel mai important lucru în 
viaţă. Dintre aceştia regele voia să îl aleagă pe cel mai 
înţelept… Cum ajungea la un boier, trimisul regelui îl 
întreba care este cea mai mare comoară din viaţa lui, 
şi cât ar trebui să dea pentru ea dacă ar vrea să o 
cumpere. Pe rege îl interesau doar boierii care aveau 
comori pe care nu voiau să le vândă, indiferent câţi 
bani li s-ar fi oferit. 

Dar comorile boierilor erau pământuri, pietre 
preţioase, bijuterii… şi totul era de vânzare. Trimisul 
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regelui pleca mai departe, spunând că se mai gândeş-
te şi că, dacă va accepta preţul cerut, se va întoarce. 
Dar, nu avea de ce să se întoarcă. Pleca mai departe, 
sperând că va găsi omul a cărui comoară nu putea fi 
cumpărată. Până când, în ziua în care începuse să 
creadă că nu va găsi nici măcar un om care să fie pe 
placul regelui, a ajuns la ultimul boier. Dacă nici 
acesta nu era potrivit, poate că regele nu mai renunţa 
la tron. Boierul acesta era frumos şi destul de tânăr. 
L-a primit la el cu multă bunăvoinţă. 

– Eu sunt negustor, a zis trimisul regelui. Şi 
caut lucruri foarte foarte preţioase. Plătesc bine, dacă 
ceea ce găsesc îmi place. Aş vrea să ştiu care este cel 
mai scump lucru, cea mai mare comoară pe care o 
aveţi aici… 

– Comoara mea? Da, am şi eu o comoară… Ve-
niţi la fereastră, ca să vedeţi comoara mea… 

Trimisul regelui se uita pe fereastră, fără să în-
ţeleagă la ce se referea boierul. Acesta s-a apropiat de 
el şi i-a arătat. În depărtare se vedea o mamă care se 
juca cu copiii ei. 

– Comoara mea… nu aveţi bani să o cumpă-
raţi… Comoara mea e familia mea… Ei sunt bucuria 
mea – dar dumneavoastră nu ştiu dacă aţi putea înţe-
lege ce înseamnă ei pentru mine. Îmi dau seama că 
nu la comoara asta v-aţi aşteptat, că nici nu vă trece 
prin cap să îi cumpăraţi. Şi nici nu sunt de vânzare. 
Fiecare zi din viaţa mea e frumoasă datorită lor… Şi, 
când trecem prin diferite necazuri sau încercări, că 
doar viaţa omenească nu e lipsită de greutăţi, dra-
gostea ne dă putere să mergem mai departe… 

Trimisul regelui s-a întors la palat. Regele a fost 
dezamăgit când a auzit cât de uşor puteau fi cumpă-
rate comorile celorlalţi boieri. Aşa că l-a chemat pe 
cel din urmă la el şi i-a spus: 
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– Vreau să te trimit într-o misiune foarte im-
portantă. Aş vrea să pleci, pentru zece ani, în ţinutul 
de la răsărit. Vei pleca însă singur, fără familie… 

– Dar, cum de v-aţi gândit tocmai la mine? Nu 
găsiţi pe altcineva, mai potrivit? 

– Nu, a spus regele. Ia banii ăştia, şi pleacă. Ţi 
se va spune acolo ce trebuie să faci … 

– Dar, înălţimea voastră, eu… Eu nu vreau să 
plec de lângă familia mea. 

– Şi dacă vei plăti cu viaţa dacă nu mă asculţi? – 
a întrebat regele. 

– Atunci aş pleca, pentru că nu i-ar ajuta cu 
nimic pe ai mei să mor fără rost. Dar, altfel, vă rog… 
vă implor, lăsaţi-mă să plec cu ai mei… Sau, lăsaţi-mă 
cu ei… Nu pot trăi fără ei, soţia şi copiii sunt cea mai 
mare comoară a vieţii mele. 

– Bine, a spus regele, veţi pleca împreună. Peste 
o săptămână vă aştept la palat… Tot atunci îl veţi 
vedea şi pe noul rege… 

Când boierul s-a întors, palatul era în sărbătoa-
re. Când a intrat la rege, acesta i-a spus: 

– O viaţă întreagă am căutat să strâng averi. 
Dar, asta nu m-a făcut fericit. Erai şi tu la masă 
atunci când a căzut candelabrul de aur. Atunci, ceva 
în inima mea s-a schimbat. Parcă aş fi murit atunci, 
parcă odată cu prăbuşirea cupolei ceva s-a prăbuşit şi 
în inima mea. Şi m-am gândit că oamenii au nevoie 
de un alt rege… Mi-am dat seama că cel mai potrivit 
rege e unul care are o avere mai mare decât cea pe 
care aş putea să i-o dăruiesc eu. Altfel, lăcomia i-ar 
putea strica mintea, aşa cum mi-a stricat-o şi mie… 
Dar am încredere în tine… Am încredere că vei reuşi 
să îi înveţi şi pe boieri, şi pe oamenii simpli, că există 
comori mai mari decât cele pământeşti… 
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După înscăunarea noului rege, viaţa la palat s-a 
schimbat. Parcă răsărise soarele… Singurul nemulţu-
mit era Marele Dregător. De supărare, s-a îmbolnăvit 
şi a murit. 

Fostul rege se gândea să plece undeva, să îşi tră-
iască singur ultimii ani din viaţă. Dar copiii noului 
rege s-au purtat cu el cu atâta afecţiune, cu atâta căl-
dură, încât se simţea ca un bunic. Aşa că spunea tutu-
ror că, la bătrâneţe, a găsit comoara pe care o căutase 
toată viaţa… 
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Povestea vulturilor aurii 

 
Undeva, departe, departe de ţinuturile în care 

trăiau oamenii, era un ţinut foarte frumos, în care 
trăiau vulturii aurii. Erau păsări mari, frumoase. Li 
se spunea vulturi aurii pentru că aripile lor strălu-
ceau puternic în bătaia soarelui, deşi nu aveau toate 
penele de această culoare nobilă, ci doar penele de pe 
o aripă – la masculi, de pe cea dreaptă, iar la femele, 
de pe cea stângă. 

După ce puii lor creşteau şi aveau, la rândul lor, 
alţi pui, păsările bătrâne plecau în ultima lor călăto-
rie: zburau zile îndelungate, pentru a ajunge la Mun-
tele Liniştii. Acolo unde muriseră şi părinţii lor. Şi 
părinţii părinţilor lor… 

Se mai spune că, după moarte, aurul de pe aripi 
se întindea peste tot, transformând trupurile în mici 
statui. Şi, ajungând aici, vulturii puteau vedea statuile 
părinţilor lor, şi pe ale părinţilor părinţilor lor… Dar 
niciun om nu a ajuns acolo, să se convingă dacă e aşa 
sau nu... 

Se spune că, într-un an, ultima călătorie a bă-
trânelor păsări a fost cât se poate de tristă. Într-o 
noapte, după ce zburaseră o zi întreagă spre Muntele 
Liniştii, s-au oprit să se odihnească. Dar, spre dimi-
neaţă, vulturii au fost prinşi, printr-o cursă meşteşu-
gită, de nişte ţărani care îi căutaseră ore întregi, după 
ce îi văzuseră zburând deasupra lor. Şi strălucirea pe-
nelor le luase minţile. 

Până atunci mai fusese prins doar un singur 
vultur auriu. Ţăranul care îl prinsese îl vânduse unui 
boier, şi boierul se pregătea să se târguiască cu împă-
ratul pentru această pasăre rară. Dar, până să apuce 
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să fie vândut a doua oară, vulturul auriu a dat semne 
că se apropie de moarte. Nu mai putea da din aripi, 
zăcea lipsit de vlagă. Supărat că nu îi mai putea vinde 
împăratului pasărea muribundă, boierul poruncise ca 
trupul păsării să fie aruncat în foc… Nu după multă 
vreme însă, a murit şi boierul. Conacul său a luat foc 
noaptea, nimeni nu ştia cum, şi boierul nu avusese 
timp să iasă afară. Trupul său a ars, asemenea vultu-
rului pe care voia să îl vândă împăratului. Supărat că 
nu a mai putut cumpăra vulturul auriu, împăratul a 
dat o lege cum că nimeni nu avea voie să vândă astfel 
de păsări... 

Ţăranii ştiau că vulturii prinşi zburau pe ultimul 
lor drum şi îşi dădeau seama că păsările nu mai 
aveau mult de trăit. Dar ei voiau să se îmbogăţească 
vânzând penele care străluceau ca soarele. Se aştep-
tau să ia un preţ foarte mare pe această neobişnuită 
marfă. Pentru că împăratul interzisese doar vânzarea 
vulturilor aurii, nu şi a penelor lor minunate… 

Fiindu-le teamă să omoare păsările, ca nu cumva 
să aibă parte de o moarte năprasnică – aşa cum avu-
sese boierul –, s-au gândit că cel mai simplu e să taie 
doar aripa aurie a fiecărei păsări. Aşa au făcut… Unii 
vulturi, mai puternici, au reuşit să îi lovească cu ciocu-
rile lor tari ca oţelul şi au plecat în zbor spre Muntele 
Liniştii. Dar cei mai mulţi au simţit cum fierul rece al 
cuţitelor le tăia aripa aurie… Ţăranii au terminat trea-
ba şi au plecat spre casele lor, cu gândul la mulţimea 
de bani pe care aveau să o primească. Ce s-a întâmplat 
însă cu vulturii cu aripile tăiate? Cei mai slabi au mu-
rit imediat. Unii au încercat să zboare, cu o singură 
aripă, dar nu au reuşit. Cu cât se zbăteau mai tare, cu 
atât aveau dureri mai mari… 

O pereche de vulturi stătea într-o parte şi privea 
cerul. Stând unul lângă altul, cele două păsări se gân-
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deau cu tristeţe: „Ce vor spune puii noştri, când vor 
ajunge, pregătiţi de moarte, la Muntele Liniştii şi nu 
vor găsi trupurile noastre? Trebuie să plecăm de aici. 
Dar cum…?”  

Sprijinindu-se unul de celălalt şi gândindu-se la 
puii lor, cei doi vulturi au simţit cum suferinţa începe 
să li se aline. Şi, stând aşa, aşteptând parcă să le 
crească aripi, ei au simţit că durerea li se preschimba 
în putere. 

Da, da, chiar aşa: stând lipiţi unul lângă altul, 
dobândeau forţe noi. Au încercat să zboare unul 
lângă celălalt; la început fâlfâiau din aripi încet, plini 
de sfială. Pe măsură ce se ridicau, de jos se vedea un 
singur trup, cu două aripi. Se vedea o singură cruce. 
Şi, după ei, s-au ridicat şi celelalte perechi. Zburau 
încet, doi câte doi, dar zburau. Şi, încet-încet, au 
ajuns la capătul drumului. La Muntele Liniştii… 
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Doctorul doctorilor 

 
De când mămica lui murise, copilul îşi dorea 

din ce în ce mai mult să se facă doctor. Mama lui avu-
sese o boală ciudată şi murise în câteva zile, deşi ni-
meni nu se aşteptase la aşa ceva. 

Doctorul din satul lor fusese plecat pentru o 
vreme, şi nimeni nu îşi dăduse seama că starea ma-
mei era atât de gravă încât avea neapărată nevoie de 
medic. 

De fapt, toţi aşteptau întoarcerea doctorului, în 
care aveau mare încredere, pentru că era vestit în tot 
ţinutul. Dar doctorul a ajuns prea târziu, cu câteva 
minute înainte ca femeia să moară. Murise însă li-
niştită, pentru că fusese spovedită şi împărtăşită. 

Când mama lui se îmbolnăvise, copilul s-a hotă-
rât că, atunci când va creşte, se va face doctor... Până 
când, într-o noapte, a avut un vis… 

 
*** 

 
Străbătuse alături de un bărbat un drum lung 

prin deşert. La un moment dat au intrat într-un sat. 
Mergând prin sat, vedeau tot felul de bolnavi, de 
şchiopi, de ciungi, de surzi, de orbi… Acolo erau chiar 
şi copii bolnavi. 

Erau prea obosiţi ca să plece mai departe, aşa că 
s-au hotărât să rămână peste noapte în sat. Când au 
intrat într-o casă de oaspeţi, gazda le-a spus: „Satul 
nostru îl aşteaptă pe Marele Doctor. Aţi auzit ceva, se 
apropie de noi?” 

Musafirii nu au dat niciun răspuns. Copilul a 
tăcut, gândindu-se că dacă ar spune că nu ştie nimic 
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de vreun mare doctor ar fi putut să îl întristeze pe cel 
care îi primise cu atâta bunăvoinţă la el în gazdă. 

Dimineaţa, când să îşi ia rămas bun, călătorii îi 
văzură pe cei patru copii ai gazdei. Cele trei fete se 
jucau pe iarbă, dar copilul cel mai mare, un băiat fru-
mos, stătea pe un scaun cu ochii închişi.  

– E orb, le explică gazda, nu vede nimic… 
– Îmi pare rău, tare rău, zise copilul. 
Îi era tare milă de băiatul orb, aşa că spuse: 
– Of, dacă aş putea, i-aş da eu unul din ochii 

mei. 
Străinul care îl însoţea îl întrebă în şoaptă: 
– Eşti sigur că, dacă ai putea, ai face asta? 
Copilul răspunse: 
– Da, sunt sigur, dar… 
– Fie cum vrei tu, spuse Străinul.  
Îl atinse uşor pe faţă şi copilul îşi dădu seama că 

nu mai vede bine. După câteva clipe, copilul încercă 
să-şi deschidă ochii, dar îşi dădu seama că ochiul 
stâng avea pleoapele lipite. Privind cu dreptul, îl ve-
dea sărind de bucurie pe copilul care mai înainte fu-
sese orb. 

– Văd, văd, văd…, striga acesta. 
– Eşti sigur că vrei ca ochiul tău să rămână la 

el? – îl întrebă Străinul. 
– Ce să zic… Da, vreau, spuse copilul cu hotă-

râre. 
– Să mergem atunci, spuse Străinul. Şi porniră 

la drum. 
La ieşirea din sat, văzură o casă dărăpănată. În 

faţa ei era un copil care se străduia să bea apă din 
găleata aflată pe marginea fântânii, dar îi era foarte 
greu, pentru că nu avea mâini. Copilul îl privi în ochi 
pe Străin, şi spuse cu voce tare: 

– Dacă aş putea, i-aş da una din mâinile mele. 
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– Dă-i-o pe care vrei, îi spuse Străinul. Copilul 
întinse mâna stângă. Străinul îl trase de ea, şi mâna 
se desprinse din umăr, fără mare greutate. 

– Eu o iau înainte, spuse copilul, nu vreau să 
ştie că e de la mine. 

Copilul făcu câţiva paşi, apoi se ascunse după 
un copac. Îl văzu pe Străin cum apropie mâna de ce-
lălalt copil, şi mâna se lipi imediat. Copilul o mişca, 
nevenindu-i să-şi creadă ochilor. 

Străinul îşi continuă drumul. Copilul veni lângă 
el şi spuse:  

– Dacă aş putea, mi-aş da şi viaţa pentru cei-
lalţi. 

– Când te-am întâlnit, mi-ai spus că îţi doreşti 
să devii doctor. De asta am venit prin acest sat… 
Altfel… Uite, pentru că ai spus asta, ne vom schimba 
drumul. Plecăm în altă parte. Dar ne va fi mult mai 
greu decât până acum. Nu avem decât puţină hrană 
la noi şi avem de mers vreme de patruzeci de zile.  

– Mergem, mergem… Cu tine îmi este bine 
oriunde aş fi. 

Şi au plecat… Şi au mers departe, departe. Au 
urcat stânci, au mers prin ploaie, le-a fost foame, le-a 
fost sete, dar mergeau înainte. Când copilul simţea că 
nu mai poate, îl privea pe Străin şi sufletul său se 
umplea de putere. Pe drum copilul a simţit că poate 
deschide şi ochiul care i se închisese. Şi vedea cu el 
din ce în ce mai bine. Iar mâna stângă, nu se ştie 
cum, era la locul ei. Doar că o mişca mai greu... 

Au mers până când au ajuns într-un sat cu case 
mari, bine îngrijite. Au bătut la prima poartă: 

– Ziua bună, oameni buni, ne daţi şi nouă ceva 
de mâncare? – întrebă Străinul. 

Nimeni nu îi răspunse, însă. 
– Ce e cu ei, nu aud? — întrebă copilul.  
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– Ba da, aud… Dar nu sunt primitori de străini. 
– De ce? Până acum ne-au primit toţi, chiar şi 

cei săraci. Iar aceştia, care consideră că au de toate… 
– Aceştia au inima bolnavă, spuse Străinul. Nu 

iubesc, nu ştiu să iubească. 
– Îi pot ajuta? Ce să fac pentru ei?… Dacă le-aş 

da inima mea, aş muri, nu-i aşa? — întrebă copilul. Şi 
nu aş putea ajuta decât un singur om. Eu aş vrea să-i 
ajut pe mulţi, zise copilul, privindu-l pe Străin. 

– Dă-i fiecăruia o bucăţică din inima ta. 
– Cât de mare? 
– Vei simţi tu, unii vor avea nevoie de o bucată 

mai mare, alţii de alta mai mică. 
– Bine, zise copilul. Aşa am să fac. 
Copilul intră în curte, timid. Primul veni spre el 

un bărbat cu o faţă aspră. Ducea în spate o scară. 
Înainte să îi spună ceva copilului, acesta îi aruncă în 
piept o bucăţică din inima lui. Bărbatul se schimbă, 
brusc, la faţă. Privirea îi deveni senină. 

– Avem oaspeţi, oaspeţi de seamă, strigă către 
cei din casă. Bine aţi venit la noi, le spuse musafirilor. 

Copilul se întoarse spre Străin şi îi zâmbi.  
– Bine v-am găsit, salută Străinul. 
– Nu ştiu ce s-a întâmplat, v-am văzut la poartă 

de când aţi venit, dar eram prins cu treburile, zise 
gazda. 

Soţia îi privea pe fereastră, mirată. Copilul se 
apropie de ea şi îi aruncă o bucăţică din inima lui. 
Femeia văzu cum copilul aruncă ceva înspre ea, dar 
nu îşi dădu bine seama ce s-a întâmplat. Simţea doar 
o căldură în piept. Şi ieşi să îi primească pe oaspeţi. 

Copilul îl întrebă pe Străin: 
– Mai sunt mulţi pe care i-aş putea ajuta? Simt 

o dorinţă din ce în ce mai mare de a da o parte din 
inima mea şi altora… 
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– Nu vrei să mănânci mai întâi? Ţi-e foame, 
doar… 

– Mâncăm după aceea, zise copilul. 
– Du-te singur, îi spuse Străinul. Ştii ce ai de fă-

cut. În satul acesta aproape toţi suferă de aceeaşi 
boală. Puţini au inima sănătoasă. Tu îi poţi ajuta şi pe 
ceilalţi să iubească… 

Copilul plecă. Merse din casă în casă. Peste tot 
era întâmpinat cu răceală. Dar, când pleca, oamenii 
nu voiau să se mai despartă de el. Ceva însă se în-
tâmpla. Pe măsură ce ajuta mai mulţi oameni, el îm-
bătrânea. Spre seară, arăta deja ca un bătrân de şap-
tezeci de ani. Mergea din ce în ce mai greu. Ajunse la 
prima casă din sat, la casa la care îl lăsase pe Străin. 
Intră, văzu mulţi oameni la masă, dar Străinul ple-
case. Încercă să intre în vorbă cu gazdele, dar acestea 
nu îl recunoscură. A întrebat: 

– Ştiţi cumva, a trecut pe-aici un om străin de 
aceste locuri? 

– Da, a trecut de dimineaţă. A plecat apoi repe-
de, s-o fi dus să îl caute pe copilul cu care venise. A 
lăsat însă o scrisoare, a spus să o dăm celui care va 
întreba de el, zise bărbatul, întinzându-i bătrânului 
scrisoarea. Acesta o luă, privindu-l pe bărbat în ochi. 
Bărbatul tresări, i se păru că a mai văzut acei ochi, 
dar nu îşi dădu seama când anume. 

Bătrânul începu să citească: 
„Copile, ai vrut să ajuţi bolnavii şi te-am ajutat. 

Ai dat mai întâi ochiul tău, apoi mâna ta altora. Apoi 
le-ai primit înapoi.” Bătrânul îşi dădu seama că vede 
foarte bine cu amândoi ochii şi mâna stângă i se 
mişca de parcă nu i-ar fi lipsit niciodată. „Ai vrut însă 
mai mult, aşa că te-am adus la oamenii care au cele 
mai mari suferinţe. La cei sănătoşi la trup, dar cu 
inima bolnavă. Şi i-ai ajutat. Dăruind, ai dobândit... 
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Acum priveşte spre pieptul tău. Inima e la locul ei, 
dar e mai mare. Cu cât ai dat mai mult, cu atât a 
crescut mai mult. Pentru că pe Mine M-ai primit în 
ea. Puterea Mea este puterea iubirii, puterea care 
biruie orice boală şi orice neputinţă. Puterea iubirii 
biruie moartea, pentru că Eu am biruit moartea. Ale-
ge, deci, ce fel de bolnavi vrei să ajuţi, pe cei bolnavi 
la trup sau pe cei bolnavi la suflet. Orice ai alege, Eu 
voi fi cu tine. Şi îţi vei da seama că nu am plecat de 
lângă tine, pentru că Mă vei simţi în inima ta… Da, eu 
sunt Marele Doctor...” 

Bătrânul plângea, şi abia mai putea citi din cau-
za lacrimilor. Plângea, şi simţea cum inima îi arde în 
piept… 

 
*** 

Copilul se sculă din somn brusc. În cameră era 
foarte frig, focul din sobă se stinsese. Dar inima îi 
bătea în piept cu putere. Şi îşi aminti visul… Aprinse 
o lumânare. Privi apoi spre icoană şi recunoscu chi-
pul Străinului… Ani de zile l-a tot frământat visul 
acela. L-a frământat până ce a ajuns preot. L-a fră-
mântat şi după aceea, până când a îmbătrânit. Şi, în 
toată viaţa lui, a simţit că inima i-a rămas plină de iu-
bire pentru ceilalţi. Pentru că Îl primise în ea pe Cel 
ce este Iubire…  
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Majoritatea oamenilor se confruntă cu proble-

ma alimentaţiei nesănătoase. Copiii nu fac excepţie, 
ba dimpotrivă. Ei par a fi publicul ţintă pe care unii 
producători vor să îl câştige, folosindu-se de factorul 
gust în detrimentul calităţii. E nevoie însă de o edu-
caţie atentă în această privinţă. Şi tocmai pentru că, 
de obicei, copiii sunt refractari când vine vorba de 
alegerea hranei sănătoase, am căutat – prin interme-
diul câtorva poveşti – să le spun lucruri pe care astfel 
cred că le receptează mai uşor. 

Danion Vasile 



 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povestea „Capra cu trei iezi” a lui Ion Creangă 

este, fără îndoială, una dintre cele mai cunoscute po-
veşti din literatura română. Totuşi, pe unii copii a-
ceastă poveste i-a întristat. Printre aceştia, se numără 
şi fiica mea cea mare, Nectaria, care mi-a spus că nu 
îi place o poveste în care familia nu rămâne întreagă. 
Această idee, cât se poate de simplă, a fost cheia care 
m-a ajutat să rescriu povestea caprei cu trei iezi. 

Dacă astăzi sunt apreciate poveştile cu final ne-
aşteptat, în care conţinutul e modificat pentru a co-
respunde exigenţelor unui public de vârstă tânără 
hrănit cu desene animate pline de monştri şi de vio-
lenţă, prin textul de faţă am încercat un demers in-
vers – acela de a le oferi copiilor o poveste care,       
luând ce e mai frumos în scenariul original, să îi 
înveţe că bunătatea învinge răul, că iertarea e mai 
importantă decât răzbunarea.  

Danion Vasile 
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