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Ana-Maria Mandra
Lumea Poveştilor
Demult, pe vremea când cărţile erau citite, într-un
oraş mic, la capăt de lume, trăia un băiat pe nume Vlad.
Într-o zi, care dacă n-ar fi existat n-aş fi avut acum ce să vă
povestesc, el avu de citit o carte intitulată Castelul Umbrei.
Educaţia. Ce chin trebuie să fie pentru un băiat de vârsta
lui ! Se uită pe masă, o masă veche, cioplită de vreme, la
cartea cu pricina. Şi gândi:
– Mi-aş dori să ştiu ce e în cartea aia fără să o
citesc.
Nici nu îşi termină bine gândul, că pe masă îşi făcu
apariţia o lumină orbitoare. Avea impresia că se uită la
soare. Soare în camera lui, asta era ceva nou. În clipa
următoare se trezi pe o câmpie cum nu mai văzuse, cu
iarbă de smarald, crudă, şi flori parfumate, multe flori.
Simţea o linişte interioară deplină, ciripitul păsărilor
îl încânta şi, totuşi, îl speria ceva. Cum a ajuns el acolo?
Unde se află, de fapt? Nu apucă să se dumirească. Cineva
strigă un nume şi se îndrepta spre el. Era o femeie
frumoasă, cu părul lung, îmbrăcată modest şi roşie în
obraji.
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– Repede, Vlad, trebuie să fugi! Împărăteasa a dat
ordin să fii ucis.
– Ucis?! Eu?! Aproape ţipă băiatul nostru.
Adevărul e că, în locul lui, şi eu aş fi ţipat. Poate şi
tu. Acum eşti în camera ta, la câţiva paşi de o carte pe care
tot amâni, pe care nu vrei să o citeşti, nu în viaţa asta, iar în
clipa următoare o femeie străină îţi spune să fugi, să îţi
salvezi viaţa. Straniu lucru.
Nu apucă să afle unde este şi de ce e nevoit să fugă,
că se trezi pe un cal mare, în putere, superb, dacă ar fi fost
să îi ceri părerea. Femeia îi arătă în ce direcţie să o ia şi îi
spuse :
– Să nu te mai întorci niciodată pe Tărâmul Verde.
Dacă o vei face, vei fi ucis. Acum Regatul e sub stăpânirea
împărătesei. De când Vlad cel Mare, numele lui fie
pomenit printre cei drepţi, a plecat pe cealaltă lume,
împărăteasa ţi-a pus gând rău. Acum pleacă, fiul meu, te du
unde te va purta Măreţia Sa.
Acestea fiind spuse, băiatul se trezi alergând, el şi
calul, sau Măreţia Sa, după cum îl numi femeia. Nu ştia
încotro se îndreaptă, ce îl aşteaptă dincolo de câmpia
imensă, sau dacă e şi altceva în afară de câmpie, dar, la fel
de bine, nu ştia nici ce lasă în urmă. Cine e el ? Cine e
împărăteasa ? Şi, mai ales, de ce vrea să îl ucidă? Ultima
întrebare îl rodea cel mai tare. El, care în viaţa lui nu ucise
nici măcar o muscă, să fie ucis. Bine, poate o muscă a fost.
Că obişnuiau să se aşeze pe masa lui, pe pereţii din camera
lui, peste tot. Totuşi. De ce el?
– Hai, dă-te jos, până aici te-am adus, de aici te vei
descurca singur!
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Auzi un ton grav. I se părea că visează. Tocmai
vorbise calul său. Sau Măreţia Sa. Calul nimănui. Se coborâ
şi îşi frecă pleoapele cu degetele sale. Nu. Nu era un vis.
– Măcar spune-mi unde sunt şi încotro să o iau, se
văicări pe un ton copilăresc. Măcar atât!
– Eşti la capătul Tărmului Verde. Dincolo, unde
te uiţi tu acum, e Câmpia Blestemată. Nu pot veni cu tine.
Împărăteasa m-a blestemat să mă transform în cenuşă dacă
calc dincolo de Tărâmul Verde. I-am fost credincios tatălui
tău, dar ţie nu pot să îţi fiu. Acum du-te! Şi ţine minte: între
cele două câmpii e un izvor. Te spală pe faţă cu apă de
acolo. Nu uita de izvor. Drum bun!
Băiatul nostru ar fi vrut să îl mai întrebe ceva. Dar
calul se făcu nevăzut. Îşi dăduse bretonul la o parte şi privi
în zare. Izvorul. Chiar simţea că îi este sete. Păşise câteva
ore bune în aceeaşi direcţie şi, încă, nimic. Aflat la capătul
puterilor, se trânti pe iarbă.
– De aici nu mă mişc. Vreau înapoi în camera
mea. Cartea aia blestemată. Numai ea e de vină!
Îi venea să plângă. Ar fi citit acum sute de cărţi,
numai să se afle în camera lui. De obicei, i se părea mică,
întunecată, rece. Dar acum, la capătul Tărâmului Verde,
orice ar fi însemnat asta, şi la capătul puterilor, vedea în
camera aceea a lui tot binele din lume. Adormi pe iarbă,
printre florile frumos mirositoare, la apusul soarelui, când
ultimul ciripit se auzi în zare.
Îl trezi un sunet lin. Era izvorul. Sări în picioare şi
se uită în jurul său. Cum de nu auzise sunetul pe înserat?
Fusese obosit. Altfel, nu îşi explica. Alergă înspre locul cu
pricina. O vale îngustă, cu apă rece, care trecea peste nişte
pietre mărunte. Duse la gură un pumn de apă, cu mâna sa
încă fragedă. Era rece. Era plăcută. Îşi spălă chipul şi îşi
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trecu mâna umedă prin părul negru, strălucitor. Simţi o
adiere şi un cântec începu să se audă :
În cărţi tu crede, copil blând,
şi-n Verdele Tărâm;
împărăteasa nu te vrea
Stăpân peste Regat,
Dar soarta ta o ştiu deja:
Daria, Daria, Daria.
Se uită în jurul său şi nu văzu nimic. Se încruntă. Se
mai uită o dată şi bătu cu piciorul în pământ. Se înşelă chiar
aşa de mult? Nu auzise nimic?
– Mă cauţi, nu-i aşa? auzi aceeaşi voce suavă, care
de această dată nu mai cânta, ci i se adresa.
– Da. Te caut. Unde eşti? întrebă curios şi puţin
speriat, băiatul.
– Aici. Pe umărul tău. Mă vezi? chicoti glasul.
Se uită pe umerii săi. Apoi sări un pas înapoi,
speriat. Pe unul din umeri, după cum i s-a spus, stătea
aşezată o zână frumoasă. Observă din prima picioarele
lungi, acoperite până la genunchi de o fustă când roză,
când albă, când portocalie, un joc de culori, după cum se
mişca aceasta. La glezne avea brăţări din frunze, de un
verde crud. Zbură şi se aşeză pe cea mai mare piatră a
izvorului, peste care apa nu ajungea. Acum băiatul o văzu
şi mai bine.
Era măruntă, poate cât palma lui, dacă s-ar fi pus să
o măsoare. Avea părul lung, blond, cu şuviţe şaten-roşcate,
prins cu flori violete, roze şi albastre. Corsetul albastruviolet, de o culoare plăcută la vedere, îi punea în lumină
trupul suplu. Aşezată cum era acum, pe pietre, ţinea cu
mâinile pe genunchi, un şirag de flori, în aceleaşi culori cu
vestimentaţia sa. La gât avea un colier de aur, iar la
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încheieturile mâinilor, o combinaţie ciudată de aur şi
frunze. Aripile, precum un curcubeu, apăreau şi dispăreau,
după cum închidea şi deschidea ochii. Ochii. Da. Erau de
un albastru limpede, senini, jucăuşi. Iar buzele, roşii, moi,
parcă ar fi sorbit stropi reci de apă din izvor. Sau roua
dimineţii. Întinse unul dintre picioare până ce atinse apa,
apoi îl stropi pe băiat.
– Trezirea, flăcăule! Nu avem timp de dormit. Ai
atâtea de făcut în aceşti şapte ani!
– Poftim?! Şapte ani?! strigă băiatul.
Zâna ştia cine este, ştia de unde vine şi, mai ales,
ştia care îi sunt întrebările. Îi făcu semn să se aşeze pe
iarbă, apoi începu:
– Universul acesta nu e aşa cum îl ştii tu. El nu are
doar o lume, ci două. Poate şi mai multe. Dar de două ştim
sigur. Una este lumea ta, din care ai venit şi, cealaltă, este
aceasta, a noastră, în care ai ajuns. Lumea poveştilor. O
lume pe care voi aţi uitat-o în momentul în care aţi încetat
să mai credeţi în poveşti. Dar noi existăm, oricum. Suntem
la fel de vii ca voi. Te întrebi cum ai ajuns aici. Ştiu că te
întrebi. Lucrurile s-au întâmplat în felul următor: când ţi-ai
dorit să ştii ce e în cartea aceea, fără să o citeşti, s-a produs
înlocuirea; tu ai ajuns aici, iar fiul împăratului nostru a
ajuns în locul tău. Diferenţa este că şapte ore din timpul
vostru sunt şapte ani în lumea noastră, în Lumea
Poveştilor. Tot ce vei face în aceşti ani pentru el va fi un
vis. Pentru tine va fi realitate. Când se vor împlini cei şapte
ani, te vei întoarce în lumea ta. Până atunci, eşti Vlad cel
Mic, prinţul alungat.
– Dacă îmi doresc să revin în lumea mea chiar
acum, ce şanse am? întrebă bosumflându-se.
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– Nu ai nicio şansă. Vezi tu, dorinţa ta s-a împlinit
o dată. La momentul potrivit. Fiul împăratului e timid, un
timid fără seamăn. Doar tu poţi salva Regatul din mâinile
împărătesei. Ultima profeţie a Mielului Vegetal, dinainte ca
împăratul nostru să moară, a fost aceasta: o fiinţă umană
din cealaltă lume, va readuce pacea şi fericirea, după şapte
ani de furtună. Aceşti şapte ani au început deja. După ce
împăratul s-a dus în Ceruri, împărăteasa a dat ordin să fii
ucis, adică Vlad cel Mic să fie ucis, care acum eşti tu.
Niciodată nu te-a avut la inimă. Eşti fiul primei împărătese,
care a murit când te-a născut. Mai mult, a început să aducă
teroare printre ai noştri. Ea şi mâna ei de oameni.
– Sunt multe fiinţe ca tine? întrebă înroşindu-se
băiatul.
– Adică zâne? începu să râdă. Nu chiar. Eu sunt
ultima din neamul nostru. Şi, în curând, s-ar putea să nu
mai fiu nici eu.
– Vei muri? Întrebă speriat şi cuprins de un
sentiment neplăcut. Nu ştia de ce i-ar păsa de zână. Dar era
atât de frumoasă şi veselă. Parcă i-ar fi părut rău să moară.
– Toate la timpul lor. Nu pune întrebări care nu te
privesc încă. Măreţia Sa te-a adus la mine. De aici, te voi
însoţi peste tot în aceşti ani. Şi, mă vei asculta în toate. Da?
Băiatul încuviinţă, în timp ce zâna începu să zboare
şi să chicotească. Se opri, se uită la el cu băgare de seamă,
apoi i se aşeză pe umăr. Începu să cânte:
Profeţiile Mielului Vegetal
sunt paşii tăi în această lume;
mergi de-a lungul râului
şi unde vei vedea un Dovleac:
opreşte-te, opreşte-te, opreşte-te.
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Băiatului nostru i se păru că zâna are cel mai
frumos glas din lume, din amândouă lumile. Păşi cu aceasta
pe umăr, de-a lungul râului, povestind vrute şi nevrute.
Nici nu îşi dădu seama când se înserase.
– Aproape am ajuns, spuse veselă zâna. Nu uita, ai
dreptul la şapte întrebări. Pune-le cu grijă şi ia aminte la ce
răspunsuri primeşti. Eu te voi aştepta aici.
Spunând acestea, zâna zbură de pe umărul său. În
faţă, la câţiva paşi de băiat, se afla un dovleac imens, agăţat
de o tulpină. Văzându-l, îşi aminti de ghioceii culeşi cândva
pentru mama sa. Nu era un ghiocel, dar nici pe departe nu
era. I se părea cea mai ciudată plantă pe care o văzuse
vreodată. Îşi luă inima în piept, înghiţi în gol, apoi întrebă
cu jumătate de glas:
– Domnule Dovleac, ştiţi încotro trebuie să mă
îndrept?
Auzi un zgomot, ca acela pe care îl face un pui de
găină când iese din ou, apoi văzu, ieşind treptat, din
dovleacul imens, un miel ca bumbacul la culoare. Când
jumătate de trup fu afară, se opri să mai iasă. Apoi se uită
la băiat cu ochi cristalini şi începu:
– Destinul tău nu e scris în stele încă. Văd doar că
eşti un Înlocuitor. De multă vreme nu am mai avut
înlocuitori. Ai dorinţe puternice în tine, băiatul meu. Altfel,
n-ai fi ajuns aici. Acum, am să răspund la prima ta
întrebare. Te îndrepţi spre Castelul Umbrei. Însă fii cu
băgare de seamă, e drum lung până acolo. Şi lumea e mare.
– Ce mă aşteaptă acolo? întrebă curios băiatul.
– Te aşteaptă viitoarea împărăteasă. Dacă vei
ajunge acolo, vei şti deja ce ai de făcut.
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Dacă. Acest dacă îl făcu să se gândească la drumul
său. Ce ar putea să îl oprească? O nelinişte îl cuprinse şi se
gândi că mai are doar cinci întrebări.
– Pe drumul acesta lung al meu, voi întâlni
duşmani?
– Da, fu răspunsul Mielului Vegetal. Nu ştiu cum
arată, dar ştiu că cine a părăsit Tărâmul Verde până acum,
nu s-a mai întors niciodată. Văd însă că la fel de bine cum
poţi muri, poţi şi supravieţui acestor încercări.
– Prieteni voi întâlni? întrebă încruntat, aproape
plângându-şi de milă, băiatul.
– Da. Pentru fiecare duşman care îţi va ieşi în cale,
vei întâlni un prieten. Vei fi atent însă, să nu iei duşmanul
drept prieten.
Auzind acestea, se gândi la zână. Nu şi-o putea
închipui în postura de duşman, dar de ce să rişte, totuşi. Se
uită înapoi, împrejur, nu era nicăieri.
– Zâna mi-e prietenă? întrebă aproape şoptind, nu
cumva să fie auzit de aceasta.
– Da. E o înlocuitoare mai veche de-a noastră. Nu
i-a sosit vremea să se întoarcă în lumea ei. Ea îţi va fi
alături în toţi aceşti şapte ani.
– E ca mine! exclamă surprins băiatul, făcând
ochii mari de uimire. E ca mine? Întrebă apoi bănuitor.
– Nu chiar. Dar poţi să o spui şi aşa.
Apoi se aşternu câteva secunde de tăcere. Mielul
Vegetal nu mai avea nimic de adăugat, se uita liniştit în
ochii băiatului. Băiatul, pe de altă parte, ar fi vrut să afle
mai multe despre zână. Ştia însă că întrebările lui se
apropiau de final. Îşi dădu la o parte bretonul şi îşi fixă
privirea asupra mielului. Ultima lui întrebare. O rosti cu
voce gravă:
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– Cum pot readuce pacea şi liniştea pe Tărâmul
Verde?
– E cea mai bună întrebare pe care am auzit-o
până acum, îi răspunse zâmbind. Nu e greu. Cea mai grea
parte e până ajungi la Castelul Umbrei. Acolo te va aştepta
prinţesa Daria. Când aceasta ţi se va închina şi îţi va săruta
mâna, blestemele împărătesei se vor întoarce împotriva sa.
Ia aminte: drumul e lung, greu, dar la fel de bine cum poţi
pierde, poţi şi câştiga. Acum, du-te, zâna te aşteaptă. Şi mie
mi s-a făcut somn de la atâtea întrebări.
Termină de spus ultimele cuvinte şi se retrase în
Dovleacul său. Soarele îşi trimise ultima rază. Băiatul
nostru se întoarse spre câmpie; privi înapoi, înspre
Dovleac. Nimic. Nici urmă de zână. Se aşeză pe iarba
crudă, între flori frumos mirositoare şi, adormi.
A doua zi se trezi, alături de zână, pe Câmpia
Blestemată. Era o câmpie ca toate celelalte, nici prea verde,
nici prea pustie. Avea însă un soare deasupra, care ardea.
Dacă băiatul nostru nu suporta un lucru, acela era ca
soarele să îi ardă pielea.
– Nu îmi vine să cred. Mai întâi mă trezesc sub un
duş rece, nici acum nu înţeleg cum ai reuşit să torni atâta
apă pe mine, apoi sub un soare arzător. Oare ce mă mai
aşteaptă? se văicări băiatul.
Nici nu termină bine de spus aceste cuvinte, că
dinaintea lui apăru un vierme uriaş, lung de câţiva metri,
cărămiziu şi, ce îl dezgustă pe băiat, cu mulţi ghimpi, mulţi
şi mărunţi. Viermele părea să danseze pe ritmurile acelea
orientale, pe care băiatul nostru niciodată nu a reuşit să le
prindă la şcoală. În spatele lui, cam câte fire de iarbă
trebuiau să fie, erau acum multe bijuterii, din aur.
Străluceau puternic, în arşiţa soarelui, pe ritmuri orientale.
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