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P             e pajiştea de la marginea Pădurii Fermecate,

sau  Pădurea  Zânelor,  aşa  cum  era  cunoscută  de

vietăţile care trăiau acolo, razele soarelui îşi începuseră

joaca de dimineaţă. Se aruncau din  cer şi făceau con-

curs,  să  vadă  care  ajunge  prima pe  pământ  şi  care

dintre ele reuşeşte să deschidă cel mai repede o floare.

Uite-aşa, cu viteza luminii, razele  de soare  se avântau

din înaltul cerului, căzând până la florile de pe pajişte.

Una dintre ele a lovit o lalea, care dormea încă liniştită,

cu  petalele  închise  şi  acoperite  de  roua  dimineţii.

Inundată brusc de atâta lumină, laleaua îşi înălţă capul

şi începu să îşi desfacă petalele.

– Mmm, spuse somnoroasă, ducându-şi mânuţele

la ochi, zâna Lara. E deja dimineaţă? Aş mai fi dormit

un pic. 

Se frecă bine la ochi, apoi căută un strop de rouă şi

se spălă pe faţă.

– Brr, cred că a fost răcoare azi-noapte. E rece apa!
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Îşi aşeză rochiţa mov în jurul ei, o umflă, îşi întinse

aripioarele, făcu câteva  mişcări de înviorare şi  apoi  se

aşeză să îşi facă planul pentru ziua ce tocmai începuse. 

–  Astăzi  i-am  promis  Mayei  că  o  ajut  să  îşi

construiască  un  cuib  nou  în stejarul  cel  rămuros de

lângă  Izvorul  de  Cleştar.  Apoi,  voi  merge  cu  vulpiţa

Mara  şi  puii  ei să  descoperim pajiştea  de  care  ne-a

povestit fluturaşul Eva. Perfect! După aceea nu-mi mai

rămâne decât  să  trec  pe  la Regina-mamă,  să vedem

dacă a stabilit care va fi noul copac al zânelor pentru

iarnă.

Lara era întotdeauna bucuroasă când putea face o

faptă bună.  Îşi scutură aripile de câteva ori şi  îşi luă

zborul,  îndreptându-se veselă  spre  pădure.  Acolo,

într-unul dintre copacii care mărgineau Luminişul cel

Mic,  locuia  prietena ei  Maya,  piţigoiul albastru.  Lara o

îndrăgea  mult,  pentru  că,  aşa  micuţă  cum  era,  era

întotdeauna bine-dispusă şi  curajoasă,  iar  penajul  ei

frumos colorat, galben cu albastru, o înveselea întotdea-

una pe mica zână.
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Cum zbura  peste  pajişte,  i  se  păru  ceva  ciudat.

Tărâmul  ei,  până  ieri  un  tablou  în  mii  de  culori  şi

nuanţe, amestecate într-o dulce armonie, era acum ca o

pânză  pe  care  s-au  scurs  din  greşeală,  din  pensula

pictorului,  pete  de culoare fără nicio noimă. Pajiştea,

plină de flori în toate culorile, era acum toată galbenă.

Deasupra,  văzduhul  era  gol.  Fluturii,  care  altădată

fâlfâiau multicolori prin aerul cald, nu se vedeau nici-

unde. Şi ce se întâmplase oare cu păsările? Pădurea era

plină de ciripit, dar parcă nu mai auzea glasurile felurite

care o întâmpinau în fiecare dimineaţă dintre copaci, iar

cele  care  săgetau  pe  deasupra  ei... parcă  nu  le  mai

recunoştea. Era tot mai nedumerită. La un moment dat,

auzi zvon de glasuri şi coborî privirea. Jos pe pajişte, un

pâlc de flori se luaseră la harţă:

– Dar dacă nu-i aşa cum zice el şi ne-am schimbat

degeaba? zicea o margaretă. Lara abia o recunoscu. Era

toată galbenă, cât pe-aci s-o confunde cu o păpădie. 

–  Florilor,  surioarelor,  ce  s-a  întâmplat  cu  voi?

Unde-s culorile voastre cele frumoase? 
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– Ne-am hotărât să ne schimbăm culoarea, pentru

că am auzit că Soarele va trimite mai multe raze către

acelea dintre noi care seamănă mai bine cu el. Şi, deşi

arătăm diferit şi avem fiecare alt parfum, ne străduim şi

noi, cum putem, să părem toate la fel, poate-poate ne va

confunda  şi  va  crede  că  suntem  toate  de-un  fel,  îi

răspunse Margareta, făcând pe curajoasa.

– O, dragele mele! Sunt foarte surprinsă de ceea ce

aud! Sigur că sunteţi diferite! Sunteţi unice şi speciale,

minunate şi foarte frumoase, exact aşa cum sunteţi voi!

De ce aţi vrea să păreţi altfel decât sunteţi? Tu, Salvie,

chiar  dacă  încerci  să-ţi  schimbi  culoarea,  zânele  şi

oamenii tot te vor recunoaşte şi te vor iubi, pentru că tu

eşti cea care a ajutat-o pe Maica Domnului să se ascun-

dă, împreună cu pruncul Iisus, pe când fugea din faţa

lui Irod.  I-ai oferit  adăpost sub frunzele tale  şi aşa a

scăpat nevăzută de către soldaţi. Iar liliachiul tău minu-

nat  se potriveşte atât de bine cu parfumul pe care îl

împrăştii! Margaretă  dragă, tu,  cu petalele tale albe şi

lucioase, eşti  bucuria pajiştilor  şi popasul preferat  al
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gâzelor. Voi, Sânzienelor,  aţi fost generoase că v-aţi îm-

părţit culoarea  cu  toate  celelalte  flori,  dar  oricum

rămâneţi unice! Tot din florile voastre o să-şi facă fetele

oamenilor coroniţe la începutul verii. Tu, Cocoşelule de

câmp, şi tu, Macule... cine-o să mai înveselească lanu-

rile de grâu dacă n-o să mai fie roşul vostru? Cât despre

tine, Rochiţa miresei, cu ce ne mai îmbrăcăm noi, zânele,

la petrecerile din nopţile calde de vară, dacă nu ne mai

împrumuţi tu corola ta cea delicată şi albă ca laptele? 

– Eu mă gândesc şi la prietenele noastre, albinele, şi

la celelalte gâze, interveni Muşeţelul, cu glas subţire. Ele

au nevoie de noi ca să se hrănească cu nectarul nostru

cel bun şi ca să se adăpostească de ploaie. Greu o să ne

mai deosebească acum, dacă suntem toate la fel...

– Eu zic totuşi că e mai bine aşa, replică Margareta.

Ştiţi şi voi că ne trebuie lumină cât mai multă.

– Oare am făcut bine ce-am făcut? spune tu, Lara!

ridică ochii şi Cimbrişorul. 

–  Nu ştiu  încă,  răspunse  Lara  gânditoare,  întin-

zându-şi aripioarele şi aşezându-se mai bine pe păpădia

9





pufoasă pe care stătea. Dar spuneţi-mi, cine v-a convins

să faceţi asta? 

–  Păi,  răspunse  tot  Margareta,  a  trecut  pe  aici

spiriduşul Falsus. El ne-a spus că Soarele a hotărât că

va trimite mai multe raze către florile care au aceeaşi

culoare ca el şi atunci noi ne-am gândit...

–  O,  dragelor!  Cine  a  mai  pomenit  aşa ceva? De

când e Pământul Pământ, Soarele încălzeşte la fel pe

toată  lumea!  Animale,  plante,  oameni  şi  zâne, orice

fiinţă primeşte în egală măsură lumină şi căldură de la

Soare  şi  fiecare  dintre  voi  face  în  aşa  fel  încât  să

primească atâta lumină câtă îi trebuie... Nu trebuie să

vă schimbaţi firea pentru asta!  Şi v-aţi şi  găsit pe cine

să credeţi!  Tocmai  pe  Falsus,  care  e  renumit  pentru

minciunile lui! 

– Crezi că ne-a minţit? Ce ar avea de câştigat?

–  Nu ştiu dacă  are  ceva  de câştigat,  dar  n-ar  fi

prima dată că face  răutăţi.  Poate  că vrea doar să se

amuze şi nu-şi dă seama cât rău face.

– Nu ştiu ce să zic, Lara dragă. Dacă are dreptate?
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–  Îl  voi căuta pe Falsus, să văd ce pune la cale!

spuse zână hotărâtă şi îşi luă zborul, lăsând în urma ei

florile de câmp care continuau să se ciorovăie. Nu a mai

trecut de mult pe aici  Falsus, se gândi ea, de când  a

încasat-o de la albine pentru că i-a convins pe blegii de

urşi să  încerce să  le ia mierea, minţindu-i că  le-a dat

voie Matca. E ceva la mijloc şi voi afla!  Dar mai întâi

trebuie să mă întâlnesc cu Maya.
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