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Petria, fata de pescar

– Trageţi acum! Încă o dată! Cu toţii... bineeee!
– Se pare că am avut noroc! Am prins ceva peşte!
– Ne vom plăti datoriile în câteva zile, răspunse vocea suavă a unei
fetiţe.
– Sigur, draga mea! Am fost binecuvântaţi de această dată!
Năvodul a fost aruncat pentru a doua oară în acea dimineaţă. Era
iulie, cea mai călduroasă perioadă a anului. Luna nu plecase încă de pe
bolta cerească. Se juca alene cu stelele, ascultând muzica valurilor.
Micuţa Petria le privea cuminte de pe mal.
– Oare dacă îmi aleg o stea şi îi adresez o dorinţă, se va împlini?
– Încearcă! Nu ai ce pierde! spuse un băiat de o vârstă apropiată de
cea a Petriei.
– Bine, aşa am să fac, murmură zâmbind copila.
Şi-a îndreptat ochii spre cer, a ales o stea şi i-a mărturisit cu
rezervă dorinţa: „Te rog să ne ajuţi să plătim datoriile, apoi să merg la
şcoală. Vreau să învăţ să citesc! Mii, sute de mii de cărţi voi lectura
pentru a-mi face din personaje prieteni de nădejde”.
– Iartă-mi indiscreţia, dar te pot învăţa eu să citeşti! Numele meu
este Ştefănuţ.
– Mulţumesc mult! De-ai şti cât de mult îmi doresc să citesc... să
călătoresc în întreaga lume prin intermediul cărţilor!
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– Te înţeleg! Am descoperit multe lucruri interesante despre maşini,
avioane, animale şi sport din cărţile pe care le-am lecturat.
– Pe tine cine te-a ajutat să descoperi tainele cititului? întrebă
Petria, aşezându-se pe nisipul umed şi rece.
– Bunicul. Acum îi citesc ziarul şi prospectul medicamentelor! I-am
promis că voi învăţa şi voi deveni pilot pe elicoptere care transportă
oameni bolnavi sau răniţi.
– E minunat visul tău şi mi se pare atât de util şi...
Nu a reuşit să finalizeze ce avea de spus, deoarece glasul tatălui se
auzi din depărtare.
– Vino Petria! E timpul să mergem!
– La revedere, Ştefănuţ.
– Aşteaptă! Unde ne întâlnim pentru lecţiile de citit?, rosti, uşor
speriat, tânărul.
– Tot aici... pe la şase după-amiaza. Pa!, şi copila a fugit ca vântul
şi ca gândul.

8

Zilele treceau şi Petria învăţase să citească. Era foarte fericită şi
veselă! Prima carte pe care a lecturat-o a fost Biblia. Acolo aflase povestea
pescarilor care nu reuşeau să prindă peşte şi Iisus le-a venit în ajutor.
Bucuria copilei era împărtăşită de tatăl ei, dar mai ales de Ştefănuţ!
Cum timpul nu iartă, a trecut rapid şi peste vieţile lor, lăsând
amprente frumoase. Ştefănuţ a plecat la facultate pentru a-şi împlini visul.
Fata de pescar citea şi recitea cărţile pe care le primise în dar de la
prietenul şi profesorul său. Tatăl ei îşi plătise datoriile, dar ea nu a mers
niciodată la şcoală. Cu toate acestea, nu şi-a pierdut nicio clipă speranţa.
– Petria! Petria! Am nevoie de tine! Unde eşti? Mai lasă cărţile! Le voi
arde, îţi jur!
– Tata, nu fi supărat! Sunt aici, răspunse tânăra, cu ochii în lacrimi.
– Curăţă peştele acesta pentru saramură! Avem oaspeţi diseară, la
cină. Un voinic chipeş vine să te ceară în căsătorie! Să îţi îmbraci cea mai
frumoasă rochie!
Fata rămase fără grai, cu ochii împăienjeniţi de lacrimi.
– Nu te bucuri, copilă? Viaţa ta se va schimba. Nu vei mai mirosi a
peşte!
– Dar... tată, eu.... lasă! Voi face cum îmi ceri! Mă apuc să curăţ
peştele. Du-te la treburile dumitale, grăi Petria, sărutându-şi tatăl.
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Tânăra a început să cureţe cu atenţie peştele. Lacrimile de emoţie, de
teama necunoscutului şi de dorul lui Ştefănuţ se prelingeau pe obrajii ei
fierbinţi.
– Ridică-mă, fată frumoasă! Te voi ajuta să treci cu zâmbetul pe buze
peste toate necazurile ce apar în viaţa ta!
– Cine eşti? Unde te afli?
– Sunt chiar lângă degetul tău. Mă numesc Clip, solzul fermecat.
– Cât eşti de strălucitor! Toate culorile curcubeului se regăsesc în tine,
murmură Petria.
– Care îţi sunt dorinţele pentru această seară, domniţă?
– Of, Clip! Am intrat într-o încurcătură teribilă! Tatăl meu vrea să mă
căsătoresc cu cineva pe care nici nu-l cunosc!
– Şi... nu te bucuri?, întrebă Clip.
– Nu mă pot bucura, deoarece inima mea este dată altcuiva. Chiar
dacă nu mai ştiu nimic despre el de ani de zile, simt că se va întoarce.
– Să înţeleg că una dintre dorinţele sufletului tău este ca tânărul pe
care-l iubeşti să revină în viaţa ta şi tu să fii liberă la apariţia lui?
– Da, simpaticule solz fermecat! Vreau ca băiatul ce va veni în această
seară să mă peţească, pur şi simplu să nu mă placă!
– E greu ca cineva să nu te admire, copilă dragă! Însă, te voi salva!
Găsesc o soluţie pentru problema ivită. Până una-alta, îţi voi dărui o rochie
nouă, grațioasă şi voi găti în locul tău!
Zis şi făcut! Petria a lăsat peştele şi s-a îndreptat spre camera ei. Cu
mâini tremurânde şi-a strâns părul într-un coc bogat, de un negru abanos.
Cada de baie era pregătită cu lapte, petale de iasomie şi sare de mare. A
înţeles că totul se datora micuţului şi fermecătorului Clip. Alunecând în apa
caldă şi înmiresmată, fata a aţipit cât am rosti „solz de peşte”.

Râsete de copii răsunau în împrejurimi.
– Mama, mama, vino să asculţi o poveste! Tata ne deapănă poveşti
despre voi când eraţi copii!
– Tatăl vostru este un înger! El m-a învăţat să iubesc cărţile, cântecul
mării şi foşnetul pădurii, îngăimă fericită Petria.
– Vino mami. Hai, vino!
– Ţi-am făcut loc între noi! Nu te sfii!, se auzi vocea blândă a lui
Ştefănuţ.

fata.

– Petria, grăbeşte-te! Eşti în întârziere!, grăi speriat Clip.
– M-am visat împlinită, alături de tânărul pe care îl iubesc!, murmură
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– Îmi povesteşti mai târziu! Rochia este pregătită, masa este aranjată.
Tatăl tău te aşteaptă! spuse agitat solzul.
În câteva minute, Petria strălucea asemenea unei stele. Tatăl o privea
cu admiraţie şi cu mândrie. Amândoi au fost treziţi la realitate de strigătul
peţitorilor.
– Bun găsit, oameni dragi!, grăi tatăl voinicului.
– Fie-vă inima bună! Bine aţi sosit! Luaţi loc şi să ne ospătăm cu
bucurie!, rosti tatăl Petriei.
După câteva minute de tăcere, tânărul a luat cuvântul.
– Frumoasă Petria, aşa cum am promis tatălui tău, am venit să îţi cer
să-mi fii soţie, să împărţim bucurii şi necazuri, să avem copii şi să trăim în
armonie şi înţelegere până la adânci bătrâneţi.
Din senin, paharele cu vin s-au vărsat. Peştii din saramură au înviat şi
au început să înoate, iar icrele s-a transformat în peşti. Peţitorii au luat-o la
sănătoasa, fără a mai privi în urmă.
– Ce nebunie! Când este să nu ai noroc, nu ai şi pace!, îngăimă
bătrânul pescar, aşezându-se în pridvor.
– Nu fi trist, tată! Oricum inima îmi este dată altcuiva. Sunt încă tânără
şi-l aştept.
– Cum aşa, fata mea?
– Ştefănuţ, băiatul care mi-a dăruit şansa de a călători în întreaga
lume prin intermediul lecturii... pe el îl aştept!
– Draga tatii, Ştefănuţ te-a uitat! A plecat de ani de zile la studii. Nu se
va întoarce niciodată la o fată de pescar, săracă şi fără şcoală. Nu aveţi
niciun viitor, şopti bătrânul, ştergând pe furiş o lacrimă din colţul ochiului.
Clip aduse o scrisoare, de-abia mai putând să respire.
– Pentru... peeentruuuu tine, frumoaso!
Pe măsură ce citea chipul Petriei se însenina şi întinerea.
– Soseşte, soseşte în câteva zile! Ştiam eu, tată! Ştiam că e important
să îmi ascult vocea sufletului!
Fata a alergat spre locul de pe plajă unde îl cunoscuse pe Ştefănuţ.
Nisipul îi gâdila tălpile, iar razele soarelui se împleteau în părul ce ieşise
zburdalnic din coc. Vântul îi şoptea: „Te iubeşte! Te admiră! Te preţuieşte!”.
O cucuvea a perturbat dintr-o dată liniştea şi armonia.
– Semn rău, se pare! Ar fi vremea să mă-ntorc!, șopti tânăra.
Casa se afla în întuneric.
– Tata, tata, unde eşti? Clip, ai dispărut?
– Petria... tatăl tău...
– Ce s-a-ntâmplat cu tata? Este supărat pe mine?, murmură copila.
– Nu! Tatăl tău a murit...
Petria a-ngenunchiat ca pentru rugăciune. Lacrimile se încăpăţânau să
nu izvorască, însă tâmplele zvâcneau cu putere. Obrajii se înroşiseră, ca şi
cum inima pompase tot sângele în ei.
Clip a îmbrăţişat-o puternic pe fată. Nu avea pe nimeni altcineva. Tatăl
său îi era părinte, prieten, confident. Ce va face de acum înainte? Din ce va
trăi? Nu învăţase să pescuiască!
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După înmormântarea bătrânului ei tată, Petria a înţeles că viaţa ei îşi
pierduse sensul. Spre ce să se îndrepte? Din ce să îşi câştige hrana? Pentru
cine şi pentru ce să traiască? Zi după zi, copila devenea tot mai palidă şi
mai sleită de puteri.
– Petria, draga mea, am o idee! Ţie îţi place să citeşti. Încearcă să
scrii poveşti şi să mergi la oraş. Acolo sunt copii care au nevoie de lecturi
noi, proaspete, inspirate din realitate, îngăimă Clip.
– Nu este deloc de lepădat ideea ta!, spuse fata, şi zâmbetul îi
reapăru pe chip.
Poveştile se iveau una câte una, precum zorile după o noapte
înstelată. Când numărul lor a devenit consistent, Petria a plecat la oraş,
însoţită de Clip.
– Te rog, mai citeşte-mi încă o dată povestea „Copiii de pescar”!, se
ruga insistent solzul fermecat.
– Bine, drăguţule, dar promite-mi că este pentru ultima dată! Sunt şi
alte poveşti interesante! Ai rămas blocat la aceasta?
– Îmi place, cu toate că este foarte tristă.
Tânăra s-a speriat de aglomeraţia din centrul orașului. Oameni care o
priveau ciudat... maşini care circulau cu viteză... magazine cu vitrine
colorate, toate o făceau să tresară. A mers încotro a văzut cu ochii şi a
simţit că trebuie să meargă. La un moment dat, într-o intersecţie, a zărit
o firmă luminoasă pe care era inscripţionat mesajul „Editura Vise
Împlinite”.
– Păşeşte! Este verde la semafor! Ce mai aştepţi?, grăi nervos Clip.
Cu paşi timizi, Petria s-a îndreptat spre locul cu geamuri mari, prin
care se observau multe cărţi. S-a oprit emoţionată şi a citit toate titlurile.
Nici nu a auzit când uşa clădirii s-a deschis.
– Vă putem fi de folos?, se auzi glasul gros al unui domn.
– Bună ziua! Ştiţi... eu... am scris poveşti. Aţi vrea... aţi fi interesat...
aveţi timpul pentru a-mi lectura câteva dintre ele?, se bâlbâi copila.
– De ce nu? Am pauză de masă. Ce aţi spune de un prânz cald? Astfel
putem discuta pe îndelete despre poveşti.
– Vă mulţumesc mult! Nu am cuvinte să vă răsplătesc bunătatea, rosti
Petria.
În timp ce fata savura cu poftă mâncarea delicioasă, bărbatul picase în
mrejele poveştilor. Paginile foşneau de nerăbdare sub degetele lungi, subțiri
şi îngrijite ale bărbatului.
– Impresionant! Uimitor! Fantastic! De foarte mult timp nu am mai citit
ceva atât de emoţionant, sensibil şi pătrunzător. Le public! Nici nu stau pe
gânduri!, spuse ferm bărbatul.
– Chiar vă plac? Nu glumiţi?, întrebă Petria, ştergându-şi buzele pârlite
cu un şerveţel colorat.
– Deloc! Eşti foarte talentată! Pot afirma că m-a lovit norocul
întâlnindu-te! Numele meu este Tudor Popovici.
– Petria Doinescu. Încântată!
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– Promit să public cartea într-o săptămână, cel mult două. Vom face o
lansare cu surle şi trâmbiţe. O vom prezenta în grădiniţe şi şcoli. Copiilor le
vor plăcea cu siguranţă poveştile dumitale.
Petria a semnat contractul şi a primit avans pentru carte. A cumpărat
perdele şi veselă şi s-a întors acasă, unde a continuat să scrie. Poveştile au
devenit refugiul în fața singurătății. Prietenul ei, Clip, solzul fermecat, le
asculta şi intervenea pe alocuri.
– Dragă Clip, mare critic literar ai devenit! Îţi mulţumesc pentru
susţinerea ta şi ideile oferite!
Întorcându-se de pe plajă, Petria a găsit o scrisoare prin care era
chemată la lansarea cărţii peste cinci zile. Timpul trecea cu greu din cauza
emoţiilor, dar şi a dorinţei de a vedea cum arată cartea semnată de ea.
„Ştefănuţ ar fi mândru de mine!” îşi spunea în gând tânăra în fiecare
noapte.
Ziua evenimentului mult aşteptat sosise. Îmbrăcată cu cea mai
frumoasă rochie – cea confecţionată de Clip – şi cu părul împletit şi
parfumată cu roua florilor, Petria oferea autografe şi zâmbete.
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– Numele dumneavoastră?, întrebă fata, fără a-şi ridica privirea de pe
cartea deschisă la prima pagină.
– Ştefănuţ. Lupescu Ştefănuţ.
Ochii tinerei s-au luminat precum bolta cerească în sclipirea stelelor.
– Sunt mândru de tine! De-abia aşteptam să te întâlnesc. Nu am avut
curajul să te caut! Credeam că te-ai căsătorit! Am fost atât de fericit când
am văzut afişul. Felicitări!
– Totul ţi se datorează! Îţi mulţumesc!, murmură Petria.
Ştefănuţ şi-a îmbrăţişat prietena pe care o învăţase tainele lecturii.
S-au căsătorit, iar visul Petriei de a avea copii cu bărbatul care îi
furase inima s-a adeverit. Ştefănuţ le citea poveşti scrise de mama lor.
Aşadar, de veţi crede şi vă veţi lăsa purtaţi pe aripile viselor, ele se vor
adeveri!
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Pasiunea și perseverența
Stelele s-au adunat ciorchine la fereastă. Luna era plină, rotundă şi
strălucitoare. În cameră, la lumina focului ce ardea viu şi colorat în şemineu,
se auzea o poveste. Ne-am strecurat tiptil-tiptil, am ascultat-o şi v-o
împărtășim şi vouă.
– Călin, tenisul este o pasiune pentru tine! Dacă eşti organizat şi
perseverent, vei fi un sportiv de top! Vei călători în turnee şi vei cunoaşte
locuri, oameni şi culturi deosebite!, grăi un bărbat în floarea vârstei.
– Sunt mic, prea mic pentru un ţel atât de mare!, șopti băieţelul de 10
ani, căscând.
Pasiunea şi Perseverenţa s-au transformat în zâne. Prima l-a îmbrăţişat
pe micuţ, apoi l-a aşezat în patul moale, acoperindu-l cu o plapumă albă,
pufoasă, din lână de oaie.
„Dormi, copile, şi în zori să mă iubeşti pentru toată viaţa”, murmură
Zâna Pasiune, atingând uşor fruntea copilului.
Tenisul este pasiunea ta
Fiecare zi îți va bucura,
Fiecare minge te va săruta,
Iar victoria te va fascina.
Când zorii zilei s-au îngemănat cu noaptea, Călin s-a trezit speriat.
Ceva îi zgâria faţa, ba chiar l-a rănit. A aprins veioza din perete.
– Un plic! Hmm… ciudat! Îl deschise cu mişcări amorţite, lente şi
nesigure.
„Dragă Călin,
Eşti câştigătorul unui cantonament de două
săptămâni la Braşov. Te aşteptăm cu bucurie şi
dorinţa nestăvilită de a juca împreună meciuri de
neuitat.
Cu o veselie nerăbdătoare,
Horia Tecău”
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– Da, da, glume de doi bani!, murmură băiatul, strângând în pumn
scrisoarea şi aruncând-o lângă pat.
Somnul l-a acaparat din nou, aducându-l pe tărâmul viselor posibile, al
libertăţii şi al armoniei.
– Călin, trezeşte-te! Vei întârzia la antrenamente!, şopti mama cu o
voce caldă în timp ce trăgea draperiile.
– Nu mai merg la niciun antrenament! Renunţ la tenis din această
clipă şi pentru totdeauna!
Băiatul s-a răsucit în pat şi şi-a pus perna pe cap, continuându-şi somnul.
Dând să plece, mama s-a împiedicat de ghemotocul de hârtie.
Curioasă, l-a desfăcut, a netezit foaia şi a citit.
– Măi, năzdravane! Norocul te caută insistent, iar tu îi închizi uşa în
nas? Trezirea, chiar acum!
Nu termină bine de spus, că patul a început să se zguduie, uşile
dulapului se închideau şi se deschideau, sertarele biroului se clătinau din
balamale.
Micuţul a fost răsucit precum un titirez până la baie. Un duş călduţ l-a
readus la realitate.
– Cu Zâna Perseverenţă nu glumeşti! Fiecare om are un destin. La
naştere, fiecare dintre noi primeşte o hartă pe care trebuie să o urmeze. I se
dă un ghid care-l îndrumă în descifrarea semnelor, în depăşirea obstacolelor,
dar sub nicio formă nu se admit renunţări. Aşa că, dragul meu, te rog să numi strici proiectul şi să fiu penalizată din cauza ta. Ne-am înţeles?
– Bine, bine, te-am înțeles, Zâna Limbariţă!
– Poţi să îmi spui cum doreşti dacă asta te amuză sau te destinde întro oarecare măsură, răspunse Zâna, aranjându-şi forma sprâncenelor în
oglindă. Acum la treabă!
Au urmat antrenamente grele şi foarte riguroase. Zâna Pasiune i-a
dăruit băiatului mingi săltăreţe, vesele şi dornice să înscrie puncte şi să
câştige meciuri.
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Zâna Perseverenţă era prezentă la fiecare joc. Urmărea cu atenţie şi
abilitate stilul de joc, evoluţia micuţului şi pregătirea fizică. Nu avea de ce
să se plângă! Călin descoperise Pasiunea şi se îndrăgostise de ea! Aşa cum
aceasta i-a prezis în cântecul din acea noapte.
– Voi face tot ce îmi stă în putere să câştig următorul meci! Voi dedica
victoria şi voi dărui cupa senzualei mele zâne, Pasiunea!
În fiecare zi, Călin avea întâlnire cu Pasiunea. Aceasta îi zâmbea,
oferindu-i energie şi încrederea că se află pe drumul cel bun.
Ziua meciului a sosit!
Călin avea emoţii! Îşi dorea să fructifice şansa care îi fusese dăruită de
soartă! Razele soarelui atingeau blând chipurile părinţilor şi al celor două
zâne: Pasiunea şi Perseverenţa!
Pasiunea îşi confecţionase un banner pe care scria: „Te ador şi îţi sunt
alături!”.
Perseverenţa aplauda începutul jocului. „Hai Călin, ştiu că poţi juca la
nivel înalt!”.
Liniştea s-a aşternut timid în terenul acoperit cu zgură. Arbitrul
meciului era Ilie Năstase, marele tenismen.
Minutele se scurgeau vesele, iar sudoarea se prelingea pe chipul
băiatului. Pasiunea era fericită de cum decurgea scorul. Perseverenţa
plângea de emoţie. Numai ea ştia munca depusă de băiat pentru a deveni
un jucător bun.
Game, set şi meci!
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Pasiunea şi Perseverenţa s-au îmbrăţişat. Reuşiseră împreună!
Călin şi Pasiunea au trăit fericiţi şi liniştiţi până la adânci bătrâneţi. Au
avut copii, vreo trei nepoţi, şi de nu ar fi fost aşa, nicicând povestea nu s-ar
fi isprăvit!
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Povestea unei orfeline
Dimineaţa a găsit-o trează pe Ana. Razele de lumină i-au mângâiat
vânătaia. Tatăl ei o bătuse din nou. Pentru a câta oară în ultima săptămână?
Nici ea nu mai avea habar. Pierduse şirul. Voia să sărbătorească fiecare zi
de linişte, când putea să îşi facă temele cu calm şi să adoarmă zâmbind.
–Ana, trezeşte-te! Fratelui tău îi este foame! Pregăteşte biberonul!,
urlă tatăl fetei.
– Imediat, se auzi vocea stinsă de durere a copile de numai 13 ani,
împliniţi cu o săptămână în urmă.
Ana şi-a îmbrăcat rapid halatul şi a pus apa la încălzit. Putea pregăti
laptele cu ochii închişi. Ştia locul fiecărui obiect din bucătărie. Mama vitregă
nu se dădea în vânt după treburile gospodăreşti. Era fascinată numai de
cumpărături şi atât. Noroc că Ana îşi iubea fratele. Era cuminte şi jucăuş,
bucurându-se de fiecare dată când o vedea.
– Prinţul este servit!, şopti Ana, luându-l pe Alex în braţe.
Dând din mânuţe şi răsplătind-o cu un zâmbet, Alex a primit fericit
biberonul.
–Vei creşte mare şi vei avea noroc! La naştere ai primit inteligenţă,
putere şi ambiţia de a-ţi împlini toate visele! Voi fi mândră că eşti fratele
meu! Sper să nu uiţi aceste clipe petrecute împreună!, rosti Ana, în timp ce
îl ţinea în braţe pe micuţ.
După ce l-a schimbat şi i-a oferit jucăria preferată, Ana a plecat la şcoală.
– Doamne, ajută-mă să nu întârzii! Îmi este şi ruşine să mai spun
motivul pentru care nu reuşesc să ajung la timp.
– Totul va fi bine! Ai încredere în tine şi în îngeri!
Ana a tresărit. Nu ştia cine îi vorbise.
–Probabil că de la oboseală aud voci! Promit că voi dormi la prânz
alături de Alex.
– Ce mâini muncite ai!, se auzi din nou, aceeaşi voce melodioasă.
– Cine eşti? Cine îmi vorbeşte? Arată-te!, rosti Ana, pe un ton autoritar.
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– Sunt „Doar Eu”, un copil al străzii. Ştiu că, dacă te rogi şi crezi cu
ardoare în visele tale, ele se vor împlini. Îngerii sunt pretutindeni în jurul
nostru şi ne aud când ne rugăm cu putere, ei ne ajută să întâlnim omul
potrivit sau să găsim soluţia pentru problema pe care vrem să o rezolvăm.

– „Doar Eu”, acum mă grăbesc să ajung la şcoală. La întoarcere, voi
trece pe la tine. Sper să te găsesc şi să discutăm.
– Sigur! Ia această cremă! Îţi va cicatriza rănile!, murmură vesel Doar Eu.
Copila a luat-o la fugă. Prima oră avea biologie. Profesoara o adora şi o
înţelegea. Pe lângă acest aspect, orele erau captivante. Elevii realizau o
adevărată călătorie culturală. Porneau dintr-o celulă şi traversau munţi, ape,
întâlneau diferite personaje literare şi reveneau în clasă o dată cu sunetul
clopoţelului.
– Bună dimineaţa!
– Hai, Ana! În câteva clipe pornim într-o aventură prin frunză. Alege o
frunză, deseneaz-o şi ea te va teleporta acolo unde îţi doreşti!, spuse
profesoara, atingând uşor umărul fetei.
Eleva a desenat o frunză compusă şi a simţit un vârtej care a purtat-o
printre celulele epidermei superioare. O celulă numită „Stomată” şi-a
deschis braţele şi a primit-o încântată. Ana a ciocănit la poarta unui
cloroplast oval şi de un verde strălucitor. A fost ospătată cu un pahar de
clorofilă. Cât de gustoasă era! Dintr-odată, Ana a fost luminată de un
fascicul de raze luminoase. A sughiţat şi, astfel, oxigenul s-a ridicat şi a
pornit spre oraşul poluat de unde venise. Hidrogenul a plecat să reacţioneze
cu alte substanţe, producând în final mâncare delicioasă pentru plante. Ana
a prins o putere de neimaginat.
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– Să crezi în tine şi în visele tale! Noi ţi-am oferit energia necesară
pentru a munci, pentru împlinirea dorinţelor!, grăi Grana, o componentă
solidă din cloroplast.
– Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc!
Când a deschis ochii, Ana a observat că toţi colegii o priveau atenţi.
Profesoara i-a zâmbit. Era singura care a înţeles ce s-a întâmplat, de aceea
a intervenit rapid.
– Poveştile voastre vor fi publicate într-un volum intitulat „Biopovestea
năzdrăvană”. Vă rog să luaţi în serios aceste exerciţii. O zi cu bucurie şi
speranţă vă doresc, dragilor!

Ana, cu obrajii roşii, s-a apropiat timid de profesoară.
– Nu am cuvinte să vă mulţumesc! A fost magică această călătorie!
Am căpătat energie şi încurajări pentru a-mi finaliza proiectele. Mă simt mai
ceva ca Popeye Marinarul!
– Ştii că te susţin şi îţi sunt alături în tot ce plănuieşti! Uite o ciocolată...
cadou pentru că ai realizat care este drumul pe care vrei să porneşti!
– Dumnezeu să vă aibă în pază!, şopti Ana şi intră rapid în clasă,
simţind cum lacrimile încep să-i alunece pe chip.
Orele au trecut rapid. Poate prea repede pentru Ana. Copila îşi studia
atent degetele. Crema îi vindecase rănile produse de detergentul de rufe şi
de frecatul insistent la petele de ulei de pe salopeta tatălui.
Cu paşi grăbiţi, Ana s-a oprit în locul unde îl lăsase pe „Doar Eu”. S-a
asigurat că nu o vede nimeni şi a pătruns pe uşa de lemn cu vopseaua arsă
şi geamul crăpat, învelit cu un plastic prins în pioneze.
– Doar Eu, unde eşti?
– Aici, fetiţo! Intră, nu-ți fie teamă. Tocmai pregăteam un ceai! Doreşti
o cană de ceai magic?
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– Sigur! De ce nu?! Ţi-am adus cornul şi laptele primit la şcoală,
precum şi jumătate de ciocolată! Dar din dar se face Raiul!, răspunse, plină
de încredere şi bucurie, Ana.
– Avem un adevărat festin, se pare!
Doar Eu şi Ana s-au aşezat unul lângă celălalt pe un pat îngust,
acoperit cu o pătură uzată, roasă, ce fusese cândva roşie.
– Bea! Se răceşte şi îşi pierde din gust.
– Îşi pierde magia?, întrebă Ana zâmbind.
– Da... să ştii că da...
După a treia înghiţitură din ceaiul de salvie, copila a început să îşi
depene tristeţea.
– Îmi este dor de mama! Vreau să învăţ, să fiu admisă la o facultate de
renume şi să devin un medic bun. Nu mai pot îndura bătăile tatălui meu...
Dintr-odată, o lumină puternică a pătruns în cameră, făcând-o
strălucitoare.
– Fetiţa mea, îngerii sunt cu tine. Vei reuşi! În curând, vei scăpa de
chinul pe care ţi-l aplică tatăl tău. Trebuie numai să te rogi şi să crezi! „Doar
Eu” te va ajuta...

Ana s-a ridicat şi a păşit spre lumină.
– Mama?! Mama, te iubesc! Mama, vreau să reuşesc! Mama, nu mă
lăsa! Ia-mă cu tine!
Lumina se stinse. Ana a căzut în genunchi şi a murmurat, plângând în
hohote:
– Îngerul mamei să mă ajute în tot ce am de realizat!
Doar Eu a atins-o pe umăr.
– Sunt aici! Trebuie doar să crezi!
Anii au trecut şi Ana a fost adoptată de profesoara ei de biologie. Au
muncit împreună şi copila a devenit un faimos şi recunoscut medic oncolog.
La fiecare pacient salvat, copila mulţumea îngerilor, dar în special mamei şi
lui „Doar Eu”.
Seara de poveste s-a sfârşit,
Povestitorul a adormit,
Personajele au amuţit...
SFÂRȘIT
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