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CA PI TO LUL  I

Piticii din Oraºul Florilor

Era odatã un oraº de basm, lo cuit de pi tici. Li se spu nea pi tici pen -
tru cã erau mici, mici de tot. Niciunul din tre ei nu era mai înalt

de cât un cas tra ve te, ºi nici ace la prea mare. Însã ora ºul lor era tare 
frumos. Pe lân gã fie ca re casã creº teau su me de nie de flori: mar ga re te,
ro ma ni þe, pã pã dii. Pânã ºi strã zi le la ei aveau nume de flori: stra da Cam -
pa nu le lor, ale ea Ro ma ni þe lor, bu le var dul Al bãs tre le lor. Iar ora ºul se nu -
mea chiar Ora ºul Flo ri lor. ªi era aºe zat pe ma lul unui pâ râu. Pi ti cii îi
zi ceau apei aces te ia Pâ râul Cas tra ve þi lor, pen tru cã pe ma lul lui creº teau
foar te mulþi cas tra veþi.

Pe ce lã lalt mal al pâ râu lui se în tin dea pã du rea. Pi ti cii îºi fã ceau
bãr cu þe din coa jã de mes tea cãn, tre ceau pâ râul ºi se afun dau în pã du re
dupã fruc te, dupã ciu perci sau dupã alu ne. Mi cuþi cum erau, le ve nea greu
sã cu lea gã poa me le sãl ba ti ce, ºi, când era vor ba de alu ne, tre bu iau sã se
ca þã re pe trun chiu ri le înal te, du când cu ei un fie rãs trãu. Asta pen tru cã
niciunul din tre pi tici n-ar fi pu tut rupe o alu nã nu mai cu mâi ni  le goa le –
ele tre bu iau des prin se cu aju to rul fie rãs trãu lui. ªi ciu per ci le le re te zau tot
cu fie rãs trãul. Tã iau de jos ciu per ca, chiar de la pãmânt, dupã aceea o
fie rãs tru iau în pãrþi mai mici, apoi o cã rau aca sã bu ca tã cu bu ca tã.
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Pi ti cii erau de douã fe luri: pri chin dei ºi pri chin du þe. Pri chin deii
pur tau în tot dea u na fie pan ta loni lungi, fie pan ta lo naºi scurþi cu bre te -
le, iar pri chin du þe lor le plã cea sã se îm bra ce cu ro chi þe din ma te ria le
pes tri þe, viu co lo ra te. Pri chin deii nu se prea omo rau cu piep tã na tul, de
aceea se tun deau cât mai scurt, în schimb pri chin du þe le aveau un pãr
lung pânã aproa pe de ta lie. Se strã du iau sã-ºi facã tot fe lul de piep tã nã -
turi di chi si te, îºi îm ple teau pã rul în cozi lungi, prin zând în ele pan glici
ºi fun di þe. Mulþi pri chin dei se mân dreau cã ei sunt pri chin dei ºi nici nu
vo iau sã audã de pri chin du þe. Iar pri chin du þe le se mân dreau cã ele sunt
pri chin du þe ºi se fe reau sã se îm prie te neas cã cu pri chin deii. Dacã vreo
pri chin du þã în tâl nea pe stra dã un pri chin del, de cum îl zã rea, în da tã tre -
cea pe cea lal tã par te a strã zii. ªi foar te bine fã cea, pen tru cã prin tre pri -
chin dei erau des tui din ace ia care nu pu teau tre ce li niº tiþi pe lân gã o
pri chin du þã – ne gre ºit îi spu neau o vor bã urâ tã sau o îm brân ceau, ba ºi
mai rãu, o trã geau de cozi. Bi ne în þe les cã nu toþi pri chin deii erau aºa,
însã asta nu le stã tea scris pe frun te, ºi de aceea pri chin du þe le so co teau
cã e mai cu min te sã trea cã din vre me pe par tea cea lal tã a strã zii, sã nu dea
nas în nas cu ei. Din pri ci na asta mulþi pri chin dei le zi ceau pri  chin du -
þe lor bã þoa se le – pof tim, ce nume le-au mai scor nit! – iar mul te pri chin -
du þe le spuneau pri chin dei lor bã tãuºi ºi alte po re cle jig ni toa re.

Unii din tre ci ti tori vor spu ne, din ca pul lo cu lui, cã toa te as tea sunt,
de bunã sea mã, scor neli, cã în re a li ta te nu exis tã ase me nea pi tici. Dar,

la drept vor bind, ni meni nu sus þi ne cã ei ar
exis ta cu ade vã rat. Una este re a li ta tea în via -
þã ºi cu to tul alta în tr-un oraº de basm. În ora -
ºul de basm poa te exis ta ori ce.

În tr-o cã su þã de pe stra da Cam pa nu le lor
lo cu iau la o lal tã ºai spre ze ce pi ti cei-pri chin dei.
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Cel mai de sea mã din tre ei era un pri chin del nu mit
ªtie tot. Îl po re cli se rã ªtie tot pen tru cã, în tr-a de vãr,
ºtia foar te mul te lu cruri. ªi ºtia foar te mul te pen tru
cã ci tea fel de fel de cãrþi. La el, pe masã, pe sub masã,
pe pat, pe sub pat, nu mai cãrþi ºi iar cãrþi. Nu gã seai
un loc ºor în oda ia lui în care sã nu dai de cãrþi. Da -
to ri tã cãr þi lor ci ti te, ªtie tot de ve ni se foar te în þe lept.
De aceea toþi îi dã deau as cul ta re ºi-l iu beau ne spus.
ªtie tot pur ta în tot dea u na hai ne ne gre, iar când se aºe -
za la masã, cu oche la rii pe nas, ºi în ce pea sã ci teas cã
o car te, se mã na leit cu un pro fe sor.

În aceeaºi cã su þã mai lo cu ia ves ti tul doc tor Pi -
lu lã, cel ca re-i vin de ca pe pi tici de ori ce boa lã. El um -
bla îm brã cat me reu în ha lat alb, ºi pe cap cu o ti chie
tot albã, cu pom pon. Mai lo cu iau aici re nu mi tul me -
ca nic ªu ru bel ºi aju to rul sãu – Piu li þã; lo cu ia apoi 
Za har Za ha res cu Li mo na dã, care ajun se se ce le bru
pen tru cã îi plã cea la dis pe ra re apa ga zoa sã cu si rop.
Era un pi tic foar te po li ti cos. Pre tin dea sã i te adre sezi
cu nu me le în treg ºi strâm ba din nas când ci ne va îi spu -
nea pur ºi sim plu: mãi, Li mo na dã. Mai lo cu ia în casa
asta vâ nã to rul Glon þi ºor. El îl avea pe cã þe lu ºul Strop,
ºi mai avea o puº cã cu do puri. Ve neau apoi la rând
pic to rul Acua re lã, mu zi can tul Guzlã ºi alþi pri chin -
dei: Grã bi lã, Don dã nel, Tã cu tul, Go goa ºã, Zã pã ci lã,
cei doi fraþi Po si bil ºi Pro ba bil. Însã cel mai ves tit din -
tre toþi era pri chin de lul zis Ha bar nam. Îl po  re  cli se -
rã Ha bar nam pen tru cã nu ºtia ni mic.

Acest Ha bar nam pur ta o pã lã rie al bas trã-al bas -
trã, pan ta loni gal ben-ca nar ºi o blu zi þã por to ca lie cu
cra va tã ver de. Îi plã ceau lui cu lo ri le tari. Ast fel, gã -
tit ca un pa pa gal, Ha bar nam hoi nã rea zile-n ºir prin
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oraº ºi nãs co cea fel de fel de aiu reli pe care le po ves tea tu tu ror. În afa -
rã de asta le jig nea cu ori ce pri lej pe pri chin du þe. De aceea, cum îi zã -
reau de de par te blu zi þa por to ca lie, pri chin du þe le fã ceau ca le-ntoar sã ºi
se as cun deau în ca se le lor. Ha bar nam avea un prie ten, pe nu mi tul 
Pe ti cel de pe stra da Mar ga re te lor. Cu Pe ti cel, Ha bar nam pu tea pã lã vrãgi
ore în tregi. Se cer tau de douã zeci de ori pe zi ºi tot de douã zeci de ori
pe zi se îm pã cau.

Ha bar nam de ve ni se cu nos cut mai ales da to ri tã ur mã toa rei în tâm plãri:
Tot hoi nã rind prin oraº, se trezi în câmp. În jur – þi pe nie de om.

Toc mai atunci trecu pe aco lo în zbor un cã rã buº. Fãrã sã bage de sea -
mã, cã rã bu ºul îl lovi pe Ha bar nam drept în cea fã. Ha bar nam se duse
de-a dura la pã mânt. Cã rã bu ºul îºi vãzu de drum ºi se pier du în de pãr -
ta re. Ha bar nam sãri în pi cioa re ºi în ce pu sã is co deas cã în toa te pãr þi le,
doar-doar îl va des co peri pe cel ca re-l trân ti se. Dar nu vãzu pe ni meni.

„Oare cine m-a lo vit?“ se în tre ba Ha bar nam. „Poa te a cã zut ceva
din cer?“

Îºi dãdu ca pul pe spa te ºi privi în sus, dar nici aco lo nu zãri ni mic.
Doar Soa re le strã lu cea lu mi nos dea su pra ca pu lui sãu.

„În seam nã cã a dat peste mine ceva de la Soa re, ho tã rî Ha bar nam.
„De si gur, s-a des prins o bu ca tã din Soa re ºi m-a lo vit în cap.“

Porni grã bit spre casã, dar pe drum în tâlni un cu nos cut de-al sãu,
cã ru ia-i spu neau Len ti lã.

Acest Len ti lã era un as tro nom re nu mit. Din niº te cio buri de sti -
clã îºi fã cea o len ti lã. Dacã te ui tai prin len ti la asta la lu cru ri le din jur, 

þi se pã reau mult mai mari. Din
câ te va len ti le a meº te rit o lu ne tã
mare, prin care pu teai privi Luna
ºi ste le le. Aºa a de ve nit el as tro nom.

— As cul tã, Len ti lã, i-a zis
Ha bar nam. Auzi ce mi s-a în tâm -
plat: s-a des prins o bucatã de Soare
ºi m-a lo vit în cap.
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— Nu mai spu ne, Ha bar nam! iz bucni
în râs Len ti lã. Dacã s-ar fi des prins o bu ca tã
din Soa re, te-ar fi stri vit de rã mâ neai aco lo
lat. Cã doar Soa re le e foar te mare. E mai
mare de cât în tregul nos tru Pã mân t.

— Nu-i ade vã rat, rãs pun se Ha bar -
nam. Eu cred cã Soa re le nu-i mai mare de -
cât o far fu rie.

— Ni se pare doar cã e aºa, pen tru cã
Soarele e foar te de par te de noi. Soa re le e
un uriaº glob in can des cent. Am vã zut asta
prin lu ne ta mea. Dacã s-ar des prin de din
Soa re fie ºi nu mai o micã pãr ti ci cã – ar di  s -
tru ge în în tre gi me ora ºul nos tru.

— I-auzi! se mirã Ha bar nam. Nu ºtiam
cã Soa re le-i atât de mare. Mã duc sã le spun
ºi alor noºtri, s-ar pu tea ca ei sã nu fi aflat
încã ni mic de spre asta. Însã tu mai ui tã-te o
datã la Soa re, tot prin lu ne ta aia a ta, nu cum -
 va sã fie ºtir bit în tr-o par te!

Ha bar nam porni spre casã po ves tin -
du-le la toþi cei pe ca re-i în tâl nea:

— Fra þi lor, ºtiþi cum e Soa re le? E mai
mare de cât tot Pã mân tul nos tru. Da, aºa e
Soa re le. ªi sã ºtiþi, fra þi lor, cã din Soa re s-a
des prins o bu ca tã care zboa rã drept cã tre noi.
În cu rând o sã cadã ºi o sã ne stri veas cã pe
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toþi. Mare ne no ro ci re ne aº teap tã.
N-a veþi de cât sã vã du ceþi sã-l în tre -
baþi pe Len ti lã.

Râ deau cu to þii, deoa re ce îl
cu noº teau pe pa la vra giul de Ha -
bar nam. Iar Ha bar nam porni în
goa nã spre casã ºi se puse pe rãc nit:

— Fra þi lor, sal vaþi-vã! Se prã -
bu ºeº te bu ca ta!

— Care bu ca tã? îl în tre bau.
— Bu ca ta, fra þi lor! S-a rupt o

bu ca tã din Soa re. ªi, când o sã de -
tu ne acu ºi ca, s-a zis cu noi. ªtiþi
cum e Soa re le? E mai mare de cât
tot Pã mân tul nos tru.


