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Capitolul I
Cu mult timp în urmă, a existat un sat mare şi primitor, la
marginea unei păduri. În acest sat oamenii umblau cât era ziua de
lungă după treburi iar duminica se duceau la biserica veche,
spălată de ploi şi luminată de soare, şi se rugau pentru pace şi
bunăstare. Un singur lucru făcea ca această aşezare liniştită să fie
cunoscută dincolo de graniţele ţării: pădurea de la marginea
satului era fermecată, pentru că cine intra în ea nu se mai întorcea
niciodată. Oamenii meargeau până departe, în satul vecin, după
lemne pentru foc, iar mulţi dintre locuitorii lui nici nu ştiau cum
arată izvoarele, muşchiul de pădure cel moale ca o pernă, cerbii şi
căprioarele.
Într-o zi, la hanul de la marginea satului au poposit doi
călători: un bărbat mai în vârstă călare pe un cal negru însoţit de o
fată frumoasă cum nu se mai văzuse care venea purtată de o iapă
albă ca zăpada. Cei doi, tată şi fiică, erau burghezi înstăriţi, iar
tânăra se vedea că primise o educaţie aleasă deoarece se purta ca o
adevărată doamnă de la curtea împărătească.
- Bucuroşi de oaspeţi! îi întămpină hangiul.
Bărbatul ceru o cameră pentru el şi una pentru fiica lui şi
plăti pentru o săptămână.
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Mândru că la hanul său vor înnopta călători aleşi, hangiul le
aranjă cele mai bune camere, pregăti supă de găină cu tăiţei de
casă, carne albă de pui cu smântână şi mujdei şi covrigei din unt
traşi în zahăr. Culese cele mai proaspete fructe şi scoase din
pivniţă un vin vechi şi roşu precum rubinul.
Într-una din seri, tatăl îşi chemă fiica în camera sa şi îi
spuse:
- Draga mea, a venit timpul să-ţi dezvălui motivul călătoriei
noastre.
- În sfârşit vei dezlega acest mister! exclamă nerăbdătoare
frumoasa fată. Şi sper că îmi vei spune şi de ce eşti aşa de trist de
când am plecat de acasă ... continuă ea.
- O să-ţi răspund la toate întrebările, o linişti pe un ton
amar bătrânul. Draga mea, începu acesta, ştii că de când a murit
soţia mea am încercat să vă cresc pe tine şi pe fratele tău cum am
putut eu mai bine. Tu eşti educată, blândă şi bună, în schimb el
este exact opusul tău ... Ştii bine că nu am făcut niciodată
diferenţă între voi pentru că un părinte, oricâţi copii ar avea,
trebuie să le dea la toţi aceeaşi dragoste. Din păcate, fratele tău are
marele defect de a paria la jocurile de cărţi. Acum o săptămână a
jucat din nou, continuă tatăl cu lacrimi în glas, şi de data aceasta
blestematul a jucat o jumătate din averea noastră şi ... pe tine. Şi ...
a pierdut.
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Auzind aceste cuvinte fata căzu pe un fotoliu aproape
leşinată.
- Ema! Ema! o stigă tatăl neputincios.
Însă ea stătea aşa, fără a-şi veni în fire. Tatăl ei o stropi cu
apă rece pe frunte, aduse nişte săruri şi o puse să le miroasă, dar
zadarnic; Ema nu-şi revenea. Abia târziu, în noapte, deschise
ochii şi întrebă cu glasul pe jumătate stins:
- Şi acum, ce trebuie să fac?
- Peste câteva zile va veni la han cel care te-a câştigat şi
atunci ...
- Nu! stigă Ema izbucnind în hohote de plâns. Se ridică şi
aleargă apre camera ei. Se trânti pe pat şi plânse până când
lacrimile îi secară.
„Trebuie să fug” gândi apoi începând a măsura cu paşi mari
încăperea. Luna rotundă şi rece îi lumina chipul palid şi chinuit de
gânduri. Era o noapte friguroasă dar senină şi Emei i se făcu dor
de aerul acela proaspăt şi subţire în care gândurile plutesc mai
libere decât oricând. Îşi trase o pelerină neagră peste rochia din
dantelă subţire şi fină şi ieşi din camera sa; coborî asemeni unei
năluci scările de lemn şi ajunse jos, în sala de mese care era pustie
şi întunecată la ora aceea din noapte. Ieşi în curtea hanului şi
mare-i fu mirarea când văzu în jurul unui foc de tabără mai mulţi
călători care ascultau în tăcere povestea unui tânăr. Ema se aşeză
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pe scările de piatră de la intrarea hanului, în întuneric, pentru a nu
fi văzută, şi ascultă şi ea, captivată, vocea tânără şi caldă care
dezvăluia atâtea întămplări trăite ... o poveste de viaţă despre curaj
şi îndrăzneală. Când povestitorul termină Ema se întoarse pe furiş
în camera ei fiindu-i frică să fie văzută de vreun călător. Povestea
tânărului îi dăduse curaj să îşi ducă la îndeplinire planul care îi
încoţise în minte.
„Mâine noapte voi fugi” îşi spuse hotărâtă înainte de a
adormi.
A doua zi, coborî abia la prânz în sala de mese. Îşi căută
tatăl cu privirea însă acesta nu era.
- Vă rog, luaţi loc aici, în locul meu! Eu deja am terminat! îi
spuse un tânăr chipeş a cărui voce o făcu să tresară; era tânărul a
cărui poveste fascinantă o ascultase cu o noapte înainte.
- Mulţumesc! rosti şi se aşeză.
Câteva minute mai târziu tatăl ei apăru în uşa hanului
încercănat şi trist. Se arătă mirat văzându-şi copila atât de
schimbată faţă de noaptea trecută. Într-adevâr, Ema părea acum
împăcată cu ea însăşi ca şi cum ar fi uitat ceea ce avea să se
întâmple în curând. Povestea cu tatăl ei şi râdea şi îi arăta toată
afecţiunea din lume, aşa cum făcea ea când era foarte bine
dispusă. Petrecură restul zilei împreună, iar spre seară, înainte de a
merge la culcare, Ema îi spuse tatălui ei:
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- Te iubesc, tată, să nu uiţi asta niciodată!
El o sărută pe frunte şi îi dădu binecuvântarea sa iar Ema se
retrase în camera ei. Se încuie înăuntru şi îşi şterse lacrimile care îi
şiroiau pe obraji.
„Cine ştie când o să-l mai văd!” gândi.
Scoase apoi dintr-un sertar o foarfecă mare şi o aşeză pe
etajera din faţa oglinzii. Îşi desfăcu părul auriu şi începu a-l tăia
fără milă până rămase aproape cheală. Acum semăna mai degrabă
cu un băieţandru slab şi cu trăsături de fetişcană decât cu o
frumoasă domnişoară. Îşi lepădă apoi rochia lungă din atlas
strânsă cu un corset la spate şi îmbrăcă un costum de călărie de
culoarea strugurilor copţi. Îşi acoperi capul cu o bonetă neagră şi
apoi îşi scoase toate bijuteriile de pe mâini şi de la gât.
Când bătu mijlocul nopţii Ema ieşi şi se îndreptă spre
grajduri de unde îşi scoase iapa cea albă ca zăpada, încălecă şi
plecă în galop pe drumul pustiu.
„Dacă voi continua să merg pe drum, mă vor găsi” gândi şi
intră în pădurea de la marginea satului. Îşi dădu seama târziu că
era în pădurea fermecată de unde nimeni nu s-a mai întors.
Încercă să găsească drumul înapoi, dar pe orice cărare apuca,
mergea ce mergea şi ajungea în acelaşi loc. Într-un final, obosită
de atâta căutare, descălecă şi se aşeză la rădăcina unui copac, pe
un muşchi moale şi cald. Ema era tristă şi plângea, iar lacrimile ei
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se transformau în porumbei albi care zburau spre lună. Adormi şi
se trezi când soarele auriu era la amiază. Deschise ochii şi se
sperie: era înconjurată de o mulţime de oameni. Se ridică în
picioare şi trase o sperietură şi mai mare când văzu firele ierbii
cât ea de mari. Ce se întâmplase?
- Unde sunt? ce mi s-a întâmplat? îi întrebă ea pe cei care o
înconjurau.
- Linişteşte-te! îi răspunse unul dintre ei. Eşti în pădurea în
care ai intrat astă noapte iar vraja te-a transformat într-un spiriduş
asemenea nouă!
- Eşti un spiriduş al pădurii! completă altul.
- Eu?! se miră ea. Dar cum? Cum am ajuns un spiriduş?
- Ca să înţelegi trebuie să-ţi spun povestea acestei păduri, o
lămuri un omuleţ, mai în vârstă. Toate lanurile de grâu sau de
porumb, mările, lacurile şi pădurile au o zână a lor, o zână cu
trupul de fum care îl îngrijeşte şi îl ocroteşte. Această zână este
ajutată de o mulţime de spiriduşi care fac natura să
supravieţuiască. Odinioară, zâna acestei păduri împreună cu
spiriduşii ei, aveau grijă de animalele înfometate sau bolnave, le
arătau căprioarelor şi iepuraşilor drumul spre izvor, pictau aripile
fluturilor şi petalele florilor, curăţau apele în care se adăpau
anumalele şi anunţau păsările când venea vremea să plece înspre
ţările calde. Acum zeci de ani însă, un rege foarte bogat din Egipt
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şi-a construit un munte de sticlă undeva, într-o junglă îndepărtată
din Africa. El a vrut să aibă în fiecare peşteră a muntelui său
închisă câte o zână cu spiriduşii ei. Ajutat de un vrăjitor vestit, el a
răpit zâne ale lanurilor de grâu iar lanurile s-au uscat şi nu au mai
dat roade, a răpit zâne ale lacurilor şi lacurile au secat iar peştii şi
broscuţele care trăiau în ele au murit şi în fine, a răpit-o pe zâna
acestei păduri cu cei 39 de spiriduşi ai ei; eu singur am scăpat
pentru că am reuşit să fug în sat purtat de o rândunică pe aripile
ei. M-am întors a doua zi şi pădurea era pustie şi bolnavă ...
Rămăsesem eu singur să am grijă de ea, dar cum? Stăteam trist, cu
capul sprijinit în căuşul palmei, gândindu-mă că această frumoasă
pădure se va usca, animalele vor pieri iar izvoarele vor seca ...
Atunci dintr-un luminiş, a apărut Zâna cea Mare a întregii Naturi
şi mi-a spus:
„Sufletul meu plânge după sora mea cea bună şi după
spiriduşii ei ... Doar tu ai mai rămas, dragul meu! De unul singur
nu vei izbuti!”
„Ajută-mă, zână bună, ajută-mă!” am implorat-o
Atunci mi-a spus că nu poate aduce altă zână şi alţi spiriduşi
în locul celor răpiţi pentru că doar aceia aparţineau acestei păduri,
se născuseră şi crescuseră odată cu ea, orice colţ din natură are
vraja şi frumuseţea lui aparte care nu pot fi înlocuite. Mi-a spus că
tot ce poate face pentru pădurea noastră este să rostească o vrajă
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şi toţi cei care intră de aici încolo în ea se vor transforma în
spiriduşi şi o vor ajuta să trăiască. Iată de ce te-ai transformat tu
într-un spiriduş al pădurii ...
- Acum vino, i-a spus un altul, vino să-ţi arătăm locuinţa
noastră ... vino să te învăţăm legile naturii ... Avem atâta treabă!
Pădurea este mare iar noi nu suntem decât cincisprezece spiriduşi!
Ema îi urmă părându-i-se că tot ceea ce i se întâmplase era
un vis ... Spiriduşii o conduseră până în faţa unei cetăţi construită
din pietre albe de râu şi ascunsă bine în spatele unor tufe de
brusture.
- Aici a lociut Zâna Pădurii! rosti cu lacrimi în ochi
omuleţul care-i spusese povestea pădurii. Acum cetatea este
pustie ... Doar eu mai trec uneori să verific odaia în care sunt
ascunse legile naturii.
În spatele cetăţii care era cam de mărimea unei găleţi cu
care scot ţăranii apa din fântână, începea satul spiriduşilor. Casele
lor erau aşzate de o parte şi de alta a unei alei şi erau construite
tot din piatră de râu, asemeni cetăţii celei albe. În curtea fiecărei
case creşteau flori multicolore pe care Ema nu le mai văzuse
niciodată.
- Ce flori sunt acestea? întrebă ea.
- Acestea sunt florile fără suflet îi răspunse omuleţul cel în
vârstă, căruia ceilalţi îi spuneau Spiriduşul Înţelept. Din petalele
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lor ne facem covoare, ne umplem pernele şi plăpumile pentru că
legile naturii nu ne lasă să rupem celelalte flori la voia întâmplării.
Va trebui să alegi patru flori din care Spiriduşa Croitoreasă o să-ţi
facă haine şi ce mai ai nevoie, dar numai patru ai voie să culegi. În
rest, vei folosi petalele florilor fără suflet.
- Am înţeles! spuse Ema minunându-se în mintea ei de cele
ce i se întâmplau.
- Acum trebuie să-ţi alegi o casă în care să locuieşti, îi spuse
un alt spiriduş. Uite, în satul nostru sunt patruzeci de case; toate
au fost locuite de adevăraţii spiriduşi ai pădurii. Noi le-am luat
locul şi am ocupat cincisprezece căsuţe părăsite. Au rămas atâtea
goale ... ai de unde să-ţi alegi.
- Să lăsăm vorba şi să trecem la treabă! îl întrerupse o
spiriduşă frumoasă cu părul negru precum noaptea şi lung până-n
pământ.
- Da, aşa este, vom avea timp să ne cunoaştem mai bine
seara, când ne întoarcem de la muncă. Să mergem, natura ne
aşteaptă!
- Să mergem!
Ema rămase împreună cu Spiriduşul Înţelept şi cu Spiriduşa
Croitoreasă, care o îndemnase să-şi aleagă o căsuţă. Apoi,
Spiriduşul Înţelept o duse în cetatea albă şi începu să o înveţe
legile naturii.
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