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ÎN CĂUTAREA CURCUBEULUI
POVESTE PE MOTIVE FOLCLORICE
ROMÂNEŞTI ŞI TEME OMENEŞTI
VEŞNICE
Vă spun o poveste adevărată, dar atât de îndepărtată în
timp că nu mai putem găsi pe nimeni care să ne poată spune cât
a fost de adevărată. Dar cum toate poveştile adevărate lasă urme,
citind urmele pe care le-a lăsat în oameni, eu nu o pun la
îndoială, deşi pare plină de fiinţe ciudate, de care nu poţi fi sigur
că sunt oameni sau animale.
Când văd un copil trudind mă apucă un val de tristeţe.
Dar lumea e plină şi azi de astfel de copii care trudesc. Unii o fac
şi pe la noi, pentru că, poate, părinţii lor au plecat să lucreze în
străinătate şi au uitat de ei, sau îşi amintesc de ei doar când le
dau telefon, şi i-au lăsat pe fraţii sau surorile mai mari să aibă
grijă de cei mai mici, sau poate pentru că propriii lor părinţi sunt
foarte bolnavi şi nu pot să muncească. Cum am văzut astfel de
copii, cred că această poveste este adevărată chiar dacă are ceva
extrem de trist în ea. Dar din copiii aceştia munciţi şi chinuiţi ies
adeseori oameni cu totul deosebiţi, pe care aş vrea să-i întâlnesc
cât mai des în viaţă şi de aceea am să vă spun o poveste legată de
viaţa unei asemenea fetiţe.
Povestea începe pe un câmp, într-un un lan bogat de
grâu care a dat în pârg, unde o fetiţă de vreo zece ani se străduia
să secere singură grâul. Cine a făcut vreodată treaba asta ştie că
nu este deloc uşoară, chiar dacă nu trebuie să te apleci prea tare,
pentru că eşti încă destul de mică.
În ziua aceea soarele era arzător şi fetiţei i se făcu sete,
aşa că se îndreptă spre marginea lanului, destul de lung, dar
foarte îngust, şi ridică de jos un ulcior cu apă din care sorbi
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câteva înghiţituri. Apoi începu să vorbească cu prietenul ei,
Vântul:
− Ei Vântule! Vântule! Unde ai plecat? Dar vântul nu o
auzea, aşa că îşi duse mâinile pâlnie la gură: Ei,
Vâââââââââântuleeeeeeeeeeeeeeeee!
Unde
eşti
Vâââââââââântuleeeeeeeeeeeeeeeee!?
Fetiţei îi plăceau versurile, deşi era tot mai greu pentru ea
să meargă la şcoală pe jos, până în celălalt sat mai mare, lăsând-o
pe mama sa bolnavă singură acasă. Dar acum era vară şi ea era în
vacanţă, deşi numai vacanţă nu era. Dar în sufletul ei rămăsese
poezia, aşa că adesea când vorbea cu Vântul încerca să o facă în
versuri, sau chiar să cânte versurile, pe melodia unui vechi cântec
popular pe care îl fredona mama sa pe vremea când era
sănătoasă. Aşa făcu şi acum, deşi nu sunt sigur dacă versurile
aste le-a spus sau le-a cântat, aşa cum îmi imaginez eu:
Vino de mă răcoreşte,
Printre spice dănţuieşte!
De ce ai plecat departe?
Şi-ai lăsat spicele moarte?
Crengile fără mişcare?
Apa fără zbuciumare?
Lumea zace împietrită
Şi sunt tare vlăguită.
− Eşti vlăguită? Auzi, e vlăguită, se auzi de undeva o voce.
Fetiţa se uită împrejur şi nu văzu pe nimeni.
− Cine eşti? Ce tot vorbeşti?
Şi de niciunde apăru o fiinţă care e tare greu să spun ce
era. Părea ea să fie om, dar dacă nu era? O jumătate din el arăta
ca o paiaţă. Nu partea de sus, sau partea de jos, ci partea din faţă,
sau partea din spate, că nu ştiu care era. Paiaţa părea tare veselă
şi buzele, ca şi nasul, erau mari şi roşii. Hainele erau pestriţe, dar
cred că domina roşul. Când se întoarse însă cu spatele, sau cu
faţa, cum vreţi voi să-i ziceţi, vedeai o altă înfăţişare. Nu mai
părea să fie Paiaţa, ci Somnorosul. Ochii săi de abia se mai
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ţineau deschişi, mie îmi pare chiar că erau de-a binelea închişi, iar
faţa îi era albă ca varul, iar hainele aşişderea.
− Cine eşti? întrebă din nou fetiţa, uimită, dar fără frică,
căci îi venea chiar să râdă. Dacă n-a făcut-o, să ştiţi că e din
cauză că s-a gândit că nu e politicos să râzi de cineva. Auzi, un
om cu două feţe! Probabil că fetiţa era încă prea mică, la zece
ani, şi încă neumblată prin lume, aşa că nu ştia că aceasta e plină
de oameni cu două feţe.
Arătarea începu să vorbească şi, cum fetiţa cu doar puţin
mai înainte vorbise cu Vântul în versuri, se gândi să-i răspundă la
întrebare tot aşa:
Sunt Omul-Care-Nu-E-Om,
Sunt plin de roade ca un pom.
Sunt ce găseşti mai bun în viaţă,
Sunt numai miere şi dulceaţă.
În lumea asta huzuresc:
Odihna e un dar ceresc.
Treaz de sunt, doar mă distrez
Şi chiar când dorm, în vis dansez.
Ultimul vers îl spuse după ce s-a întors cu spatele, ceea
ce ar fi fost foarte nepoliticos să o facă dacă spatele n-ar fi fost
tot faţa.
− Ah, am auzit din gura ta un cuvânt care m-a rănit
profund: „vlăguită”, continuă el. Chiar ai spus„vlăguită”?
− Da, răspunse fetiţa. Pentru o clipă am simţit o slăbiciune
şi am crezut că sunt vlăguită. Dar a trecut..
− Vai, biata fetiţă, spuse Omul-Care-Nu-E-Om. E vlă-guită! Sau vlă-gui-tă? N-am fost niciodată bun la gramatică.
− Vlă-gu-i-tă, spuse fetiţa, accentuând penultima silabă.
Pune accentul pe „i”, nu pe „tă”. Vlă-gu-i-tă.
− Vlă-gu-i-tă! Biata de tine! Uite, eu în viaţa mea n-am fost
vlăguită!
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− Vlăguit, îl corectă fetiţa. Cred că sunteţi bărbat.
− Ha! Ha! Sunt bărbat! Aşa-i că se vede? După ce m-ai
recunoscut?
− Nu ştiu, răspunse fetiţa. E greu de spus. E ceva pe faţa
dumneavoastră ...
− Aşa-i că e? Întotdeauna am ştiut asta! Numai că nimeni
nu m-a spus-o înainte. Ai o oglindă?
− Nu când merg la seceriş, răspunse fetiţa, care se întreba
de ce ar fi trebuit să aibă o oglindă cu ea. Ea se uita în oglinda
mamei ei doar când se pieptăna dimineaţa.
− Nu e nimic, nu e nimic. Eu o am întotdeauna cu mine.
Uneori sunt atât de dărâmată, vreau să spun dărâmat, de munca
pe care o fac, încât nu mă pot despărţi de oglindă. Să mă
reîmprospătez, înţelegi? Şi Omul-Care-Nu-E-Om scoase o
oglindă cu mâner lung dintr-o traistă pe care o purta cu el
agăţată peste umeri. Am trăsături cu adevărat bărbăteşti, nu-i
aşa? Chiar atunci când dorm!
Zicând aceasta Omul-Care-Nu-E-Om se întoarse cu
cealaltă faţă la fetiţă şi şi-o privi în oglindă. Fetiţa se întrebă cum
se poate ca mâinile lui să funcţioneze la fel de bine pe o parte
sau pe cealaltă a corpului, când ale ei puteau funcţiona numai pe
o parte.
− Ah, dorm ca un bărbat adevărat! exclamă Omul-CareNu-E-Om. Poţi să şi strigi, că tot nu mă trezesc. Vezi, asta e
grozav la mine. Niciodată nu obosesc dormind. De aceea nu mă
poate trezi nimeni. Nici chiar Omul-Ceas!
− Omul-Ceas? Cine e ăsta? N-am avut plăcerea să îl
cunosc!
Omul-Ceas?
E fratele meu geamăn!
Cu el m-am certat din leagăn.
Nu ştie vorbi decât de muncă,
Trudeşte fără de poruncă.
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Pământul veşnic scormoneşte,
La treabă veşnic se grăbeşte.
Află că n-are nici un haz:
Nu doarme şi e veşnic treaz.
Mi-e jenă să spun că mi-e frate;
Lumea e plină de împerechieri ciudate.
Dacă vrei să-mi asculţi sfatul sincer şi dezinteresat, să te
păzeşti de el ca de foc. Nici nu ştiu dacă nu am ajuns prea târziu
pentru a te salva. Ce faci aici? Să nu spui că ai venit să seceri!
− Chiar asta am făcut până cu puţin înainte de a veni
dumneata, spuse fetiţa.
− Seceri? întrebă Omul-Care-Nu-E-Om de-a dreptul uluit.
De ce seceri?
− Pentru că mama e bolnavă. Suntem numai noi două şi
cineva trebuie să secere grâul, căci altfel n-avem ce mânca.
Omul-Care-Nu-E-Om tresări speriat:
− Unde e?
− Cine?
− Fratele meu! Unde e? întrebă Omul-Care-Nu-E-Om tot
mai speriat.
− Nu ştiu. Nu l-am văzut.
− Nu se poate. Trebuie să se ascundă pe aici pe undeva. Lam auzit!
− Cred ...
− Nu spune nimic!
− Nu e nimeni ...
− Nu spune mimic!
− Unde l-aţi auzit?
− E pe aici! Cuvintele pe care le-ai spus sunt cuvintele lui.
− N-am ştiut.
− El ţi le-a vârât în cap. Unde l-ai ascuns? În lanul de grâu?
− În lanul de grâu nu e nimenea. În el îşi au lăcaşul, poate,
doar un iepure, un şoricel de câmp şi o pasăre.
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− Ai văzut? Îmi dai singură dreptate.
− Dar n-am spus nimic, îndrăzni fetiţa.
− Ba ai spus! Ba ai spus! Ai vorbit de un iepure, de un
şoricel şi o pasăre. Muncesc ei?
− Nu, nu muncesc. Dar ce, ei sunt oameni?
− Şi mor de foame?
− Nu mor.
− Ei vezi? Cine ţi-a spus că dacă nu munceşti mori de
foame? Putem trăi ca florile şi copacii, ca iepurii, şoriceii şi
păsărelele, ca ...
Ceea ce spunea Omul-Care-Nu-E-Om o făcu pe fetiţă să
viseze. Ce e adevărat e adevărat, secerişul nu era idealul ei de
viaţă.
− Ca fluturii şi albinele ...
− Nu ca albinele, sări ca ars Omul-Care-Nu-E-Om. Nu ca
albinele! Alea muncesc, săracele. Şi furnicile! Când ar putea să
trăiască aşa de bine fără să muncească! Alea-s mai rudă cu acel
nefrate al meu decât mine!
− Cum ai spus?
− Nefrate.
− N-am mai auzit acest cuvânt, dar cred că-l înţeleg.
− E un cuvânt foarte bun, spuse Omul-Care-Nu-E-Om.
Eu l-am inventat. Ca să le pot spune la toţi că mi-e frate şi totuşi
nu mi-e frate. Tu ai un nume?
− Am, Lăcrămioara.
− Ce nume caraghios ai! De ce ţi-au dat un nume fără
înţeles?
− Ba are un înţeles. Mai clar ca „nefrate”. Mama a plâns
atât de mult după moartea tatei, încât a spus că m-am născut din
lacrimile ei. De aceea mi-a spus Lăcrămioara.
− Şi mie mama mi-a spus Omul-Care-Nu-E-Om. Zicea că
sunt şi în acelaşi timp nu sunt ce par că sunt. Tu poţi înţelege
asta? Eu n-am priceput nici până astăzi.
13
Extras din volumul: Hulban, H. (2009).
Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii.
Iaşi, România: Lumen.

HORIA HULBAN
− Să vedem ... Asta sună ca o ghicitoare în care se spune
înainte tâlcul.
− Crezi că eu am un tâlc?
− Aşa spune mama: că fiecare om are un tâlc, că fiecare
om are tâlcul lui. Toţi au câte un rost în viaţă.
− Mama ta trebuie să fie foarte deşteaptă, spuse plin de
admiraţie Omul-Care-Nu-E-Om. Uite până acum nici nu ştiam
că am vreun rost în viaţă. Dar dacă toţi au, trebuie să am şi eu un
rost. Simţeam eu că trebuie să fiu cineva important, spuse el
umflându-se în pene, dar nu ştiam cine. Dar care e rostul meu?
− Eu cred că mama dumitale îl ştia, spuse fetiţa. Mamele
întotdeauna ştiu. Şi ea a ascuns tâlcul în numele tău. Cum spunea
ea?
− Zicea că sunt şi în acelaşi timp nu sunt ce par că sunt. Ei,
cum vine asta?
Asta e o ghicitoare. Iar numele dumitale e chiar tâlcul.
Numai că e scris ca într-o carte cu susul în jos, şi nu poţi să-l
citeşti. Haide, ajută-mă!
Arăţi a om, dar om nu eşti,
Cu două feţe te făleşti.
− Eu nu gândesc ca ceilalţi oameni, spuse Omul-Care-NuE-Om. Gândurile mele sunt anapoda.
Fetiţa continuă să formuleze ghicitoarea:
Ai chip de om
Şi gânduri de neom.
− Mie îmi place veselia şi las altora bucuria muncii, adăugă
Omul-Care-Nu-E-Om.
Fetiţa transcria totul în poezie:
Doreşti doar să te veseleşti
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Şi niciodată nu trudeşti.
− Sunt de o seamă cu păsările, cu şoriceii şi iepurii, spuse
mândru Omul-Care-Nu-E-Om.
− Înţeleg, confirmă fetiţa:
Cu păsările te asemuieşti;
Tot ce e om dispreţuieşti.
− Stai, cred că am înţeles, exclamă fetiţa. Un om care nu
vrea să trăiască ca toţi oamenii nu e om. Un om care nu vrea să
muncească, ci doar să vieţuiască, aşa cum fac păsările şi
animalele, nu e om, un om ...
Dar de undeva, se auzi o sonerie de ceasornic.
− E nefratele meu, tresări speriat Omul-Care-Nu-E-Om. E
Omul-Ceasornic! Ştiam eu că trebuie să fie aici, pe aproape. Ai
început să vorbeşti ca el. Trebuie să plec! Trebuie să plec!
Hărnicia lui mă omoară!
− Stai! Nu-ţi face nimic, spuse fetiţa, care nu-l înţelegea.
Hărnicia niciodată n-a făcut rău nimănui.
− Nu pot, nu pot! strigă disperat Omul-Care-Nu-E-Om.
Suntem ca Soarele şi Luna. Când răsare el, apun eu. Dar să ştii că
n-ai dezlegat şarada mea. Rostul meu nu poate fi doar atât!
Şi iarăşi se auzi soneria ceasornicului, de data aceasta
foarte aproape.
− Ne vom mai întâlni când ai să dezlegi taina rostului meu.
Eu nu pot să o fac singur. Sunt prea leneş!
Şi Omul-Care-Nu-E-Om se topi, tot atât de neaşteptat
cum apăruse.
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