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Capitolul I

Habarnam viseazã

C

red cã unii dintre cititorii mei au fãcut de mult cunoºtinþã cu
Aventurile lui Habarnam ºi ale prietenilor sãi. Era vorba acolo despre
o þarã de basm în care trãiau pitici ºi piticuþe, adicã niºte bãieþei ºi fetiþe
mici de tot sau, cum li se mai spunea, prichindei ºi prichinduþe. Un
asemenea pitic-prichindel era ºi Habarnam. Locuia în Oraºul Florilor, pe
strada Campanulelor, împreunã cu prietenii sãi ªtietot, Grãbilã, Zãpãcilã,
cu mecanicii ªurubel ºi Piuliþã, cu muzicantul Guzlã, pictorul Acuarelã,
doctorul Pilulã ºi mulþi alþii. În carte se mai povesteºte cum Habarnam ºi
prietenii sãi au fãcut o cãlãtorie cu balonul, cum au stat un timp în Oraºul
Verde ºi în Oraºul Zmeielor, despre ce au vãzut ºi au învãþat acolo. Întorºi
din cãlãtorie, ªtietot ºi prietenii sãi s-au pus pe treabã: s-au apucat sã
construiascã podul peste pârâul Castraveþilor, conducta de apã fãcutã din
tulpinã de stuf ºi fântânile pe care le vãzuserã în Oraºul Verde.
Dupã ce prichindeii au reuºit sã le facã pe toate acestea, s-au apucat
sã instaleze luminã electricã pe strãzi, sã-ºi punã telefon, ca sã poatã vorbi
între ei fãrã sã iasã din casã, iar ªurubel ºi Piuliþã au construit un televizor
sub îndrumarea lui ªtietot, ca sã poatã vedea acasã filme ºi spectacole de
teatru.
Dupã cum se ºtie deja, la întoarcerea din cãlãtorie, Habarnam a
cãpãtat mai multã minte, s-a apucat sã citeascã ºi sã scrie, a citit toatã
gramatica ºi aproape toatã aritmetica, a început sã rezolve probleme ºi
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chiar a vrut sã înveþe fizicã sau, cum îi zicea în glumã, fizicã-mizicã, dar
tocmai atunci, nu se ºtie de ce, i-a trecut cheful sã mai înveþe. Lucrul acesta
se întâmplã des în þara prichindeilor. Sã luãm, de exemplu, un prichindel
oarecare: acesta fãgãduieºte marea cu sarea, îi tot dã din gurã cã va face
una ºi alta, cã miºcã munþii din loc ºi chiar cã-i rãstoarnã cu susu-n jos,
munceºte din rãsputeri câteva zile, iar pe urmã începe încetul cu încetul
sã tragã chiulul.
Fireºte, nimeni nu spune cã Habarnam era un leneº incorigibil. Mai
bine zis, s-a abãtut pur ºi simplu de la drumul drept. Cum ajunsese sã ºtie
ºi el slovele ca lumea, ºedea zile întregi aplecat deasupra cãrþilor, dar nu
citea ce trebuia, ci doar ce i se pãrea mai interesant, citea mai ales basme.
Citind basme pe sãturate, a încetat de tot sã se mai ocupe de vreo altã
treabã ºi, cum se spune, s-a cufundat în visuri. S-a împrietenit cu
prichinduþa Þintiºoara, care se lãuda cã ºi ei îi plac grozav basmele.
Furiºându-se într-un loc retras, Habarnam ºi Þintiºoara au început sã viseze la tot felul de minuni – la tichia care te face nevãzut, la covorul
zburãtor, la cizmele de ºapte leghe ori la farfurioarele de argint ºi merele
vrãjite, la baghetele magice, la zgripþuroaice ºi la cãpcãuni, la vrãjitorii
ºi vrãjitoarele cele rele, ºi la zânele cele bune. Numai asta fãceau, îºi povesteau unul altuia basme de tot felul, dar cel mai mult le plãcea sã se întrebe
care dintre minunãþiile astea e mai ceva decât celelalte: tichia care te
face nevãzut ori covorul zburãtor, fluierul fermecat ori cizmele de ºapte
leghe? ªi, tot discutând, se înfierbântau atât de tare, cã uneori ajungeau
chiar la bãtaie.
Odatã au discutat douã zile la
rând, iar Habarnam a reuºit sã-i demonstreze Þintiºoarei cã bagheta
magicã e mai ceva decât toate celelalte, pentru cã acela care pune stãpânire pe ea poate sã capete tot ce-ºi
doreºte. Este de ajuns s-o învârtã cu
putere ºi sã spunã: „Vreau sã am
tichia care mã face nevãzut sau
cizmele de ºapte leghe“, ºi toate astea
apar dintr-odatã.
— Lucrul cel mai de seamã,
spunea Habarnam, e faptul cã acela

6œ

care are bagheta poate sã înveþe fãrã
efort, adicã nici nu-i nevoie sã înveþe,
ci doar s-o miºte ºi sã spunã, sã zicem:
„Vreau sã ºtiu aritmeticã ºi sã vorbesc
limba francezã“ – ºi numaidecât se
trezeºte cã ºtie aritmeticã ºi cã
vorbeºte franþuzeºte.
Dupã ce a rostit vorbele acestea,
Habarnam umbla ca vrãjit. Se trezea
adeseori noaptea, sãrea din pat, bolborosea ceva numai pentru sine ºi
dãdea din mâini. Îºi închipuia, pare-se, cã agitã bagheta magicã. Doctorul
Pilulã a observat cã se întâmplã ceva rãu cu Habarnam ºi i-a spus cã, dacã
nu înceteazã cu scenele lui nocturne, va trebui sã-l lege de pat cu o frânghie
ºi sã-i dea ulei de ricin. Bineînþeles cã Habarnam s-a speriat ºi s-a mai potolit.
Odatã, Habarnam se întâlni cu Þintiºoara pe malul râului. Se aºezarã
pe un castravete verde ºi mare, unul dintre aceia care creºteau cu duiumul în jur. Soarele se ridicase sus ºi încãlzea cum trebuie pãmântul, dar
lui Habarnam ºi Þintiºoarei nu le era cald deloc, întrucât castravetele, pe
care stãteau întocmai ca pe o bãncuþã, era destul de rece, iar de sus îi
apãrau frunzele lui late, acoperindu-i ca niºte umbrele verzi, uriaºe. Un
vânticel uºor fãcea sã freamete iarba ºi apa sã se încreþeascã în vãlurele
mici care strãluceau în soare. Mii de raze, ca niºte iepuraºi zburdalnici,
rãsfrânte de oglinda apei, dansau pe frunzele castravetelui, luminându-le
pe dedesubt cu un fel de luminã misterioasã. Pãrea cã pânã ºi aerul de
sub frunzele unde stãteau Habarnam ºi Þintiºoara freamãtã ºi se înfioarã,
cã bate din nenumãrate aripioare nevãzute, ºi totul arãta cumva straniu,
ca o vrajã. Dar Habarnam ºi Þintiºoara nu simþeau cã-i înconjoarã vreo
vrajã, pentru cã erau destul de obiºnuiþi cu tot tabloul acesta ºi, pe deasupra, fiecare era ocupat cu gândurile sale. Þintiºoara voia tare mult sã discute cu el despre basme, dar Habarnam, nu se ºtie de ce, tãcea cu
încãpãþânare ºi avea o faþã atât de acrã ºi de supãratã, încât ea nu îndrãznea
sã intre în vorbã cu el.
În cele din urmã, Þintiºoara nu mai rãbdã ºi-l întrebã:
— Þi s-au înecat corãbiile, Habarnam? Ia spune-mi! De ce arãþi aºa
de plictisit?
— De unde ai scos-o cã mi s-au înecat corãbiile? rãspunse Habarnam. Sunt plictisit pentru cã mã plictisesc.
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— Poftim rãspuns! izbucni în
râs Þintiºoara. E plictisit pentru cã se
plictiseºte. Încearcã sã fii mai clar.
— Pãi, gândeºte-te ºi tu, spuse
Habarnam, gesticulând într-una. În
oraºul nostru, nu ºtiu cum se face, dar
nimic nu e cum trebuie sã fie. Nu se
întâmplã nici un fel de minuni, de
vrãjitorii… mã-nþelegi? Nu se comparã cu ce era pe vremuri! Atunci
întâlneai aproape la fiecare pas
vrãjitori, zgripþuroaice, ba chiar
cãpcãuni. Nu degeaba se vorbeºte despre ei în basme.
— Nu degeaba, se-nþelege, încuviinþã Þintiºoara. Dar sã ºtii cã
vrãjitorii au existat nu numai în vremurile de demult. Existã ºi astãzi, numai
cã nu oricine poate sã-i întâlneascã.
— Cine sã-i întâlneascã? Tu, te pomeneºti! o întrebã Habarnam în
zeflemea.
— Ei, ce tot spui acolo! zise Þintiºoara dând din mâini enervatã. Doar
ºtii cã sunt fricoasã, dacã m-aº întâlni acum cu un vrãjitor, cred cã de spaimã
n-aº scoate nici un cuvânt. Nu mã îndoiesc cã tu ai putea sã stai de vorbã
cu un vrãjitor, pentru cã eºti foarte curajos.
— Cred ºi eu cã sunt curajos, întãri Habarnam. Numai cã nu pricep
de ce nu m-am întâlnit pânã acum cu nici unul.
— Pentru cã nu-i de ajuns sã fii curajos, spuse Þintiºoara. Am citit
cândva într-un basm cã trebuie sã faci trei fapte bune la rând. Abia atunci
apare în faþa ta vrãjitorul ºi-þi dã tot ce-i ceri.
— Chiar ºi bagheta magicã?
— Chiar ºi bagheta magicã.
— Ia te uitã! se minunã Habarnam. Ce faptã e socotitã, dupã tine,
o faptã bunã? Dacã eu, de exemplu, mã scol dimineaþa ºi mã spãl cu apã
rece ºi sãpun, asta înseamnã cã fac o faptã bunã?
— Sigur cã da, spuse Þintiºoara. Dacã cuiva îi e greu ºi tu îl ajuþi,
dacã cineva e jignit ºi tu îi iei apãrarea, toate acestea sunt tot fapte bune.
Chiar ºi atunci când cineva îþi oferã ajutorul, iar tu îi mulþumeºti, înseamnã
cã faci o faptã bunã, pentru cã trebuie sã fii întotdeauna recunoscãtor ºi
politicos.
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— Ce mai, dupã pãrerea mea, nu-i o treabã grea, spuse Habarnam.
— Ba nu, e foarte grea, îl contrazise Þintiºoara, pentru cã trebuie
sã faci trei fapte bune una dupã alta, iar dacã între ele se nimereºte mãcar
o singurã faptã rea, nu iese nimic, ºi trebuie s-o iei de la capãt. În afarã
de asta, fapta bunã e socotitã bunã numai atunci când o faci dezinteresat,
fãrã sã te gândeºti cã poþi trage cine ºtie ce foloase de pe urma ei.
— Cred ºi eu, aprobã Habarnam. Ce fel de faptã bunã mai e aceea
pe care o faci cu gândul la vreun folos? Ei bine, azi mã mai odihnesc niþel,
iar de mâine încep sã fac fapte bune, ºi dacã tot ce mi-ai spus e adevãrat,
atunci bagheta magicã va ajunge curând în mâinile mele.

Capitolul II

Cum a fãcut Habarnam fapte bune

Z

iua urmãtoare, Habarnam se sculã mai devreme ca de obicei, cu
gândul sã facã fapte bune. Mai întâi se spãlã cum trebuie cu apã
rece, fãrã sã se zgârceascã la sãpun, apoi se spãlã bine pe dinþi.
„Uite prima faptã bunã“, îºi spuse în sinea lui, ºtergându-se cu
prosopul ºi pieptãnându-ºi pãrul cu mult zel, în faþa oglinzii.
Grãbilã îl vãzu învârtindu-se în faþa oglinzii ºi-i spuse:
— Bravo, bravo! Eºti frumos, n-am ce zice!
— În orice caz, mai frumos ca
tine! rãspunse Habarnam.
— Bineînþeles. Trebuie sã cauþi
mult ca sã gãseºti o mutrã ca a ta!
— Ce-ai spus? De-a cui mutrã
vorbeºti? De-a mea? se înfurie Habarnam ºi numai ce-l lovi pe Grãbilã cu
prosopul pe spinare.
Grãbilã se feri ridicând mâna
ºi o luã la fugã.
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— Din ãºtia-mi eºti, nenorocitule! strigã Habarnam în urma lui
Grãbilã. S-a ales praful de fapta bunã
din cauza ta!
Într-adevãr, de fapta bunã se
alesese praful, pentru cã Habarnam
fãcuse, fãrã îndoialã, o faptã rea înfuriindu-se pe Grãbilã ºi lovindu-l cu
prosopul. Acum trebuia sã ia totul
de la capãt.
Dupã ce-ºi mai veni puþin în fire, Habarnam începu sã-ºi frãmânte
mintea tot gândindu-se ce altã faptã bunã ar putea sã facã, dar nimic
serios nu-i trecu prin cap. Pânã la gustarea de dimineaþã nu izbuti sã ia
vreo hotãrâre, dar dupã ce mâncã, mintea începu sã-i meargã mai bine.
Vãzându-l pe doctorul Pilulã pisând într-o piuliþã niºte prafuri pentru
doctoriile lui, îi spuse:
— Tu, Pilulã, munceºti ºi iar munceºti, îi ajuþi mereu pe alþii, dar
pe tine nimeni nu vrea sã te ajute. Dã-mi sã-þi pisez eu medicamentul.
— Poftim, acceptã Pilulã. E foarte frumos cã vrei sã mã ajuþi. Toþi
trebuie sã ne ajutãm între noi.
Îi dãdu lui Habarnam piuliþa ºi acesta se apucã sã piseze prafurile,
iar Pilulã preparã din ele pilule. Habarnam fu cuprins de un asemenea
entuziasm, încât mãcinã mai multã pulbere decât era nevoie.
„Nu-i nimic, se gândi el. Nu stricã. Am fãcut, în schimb, o faptã bunã.“
Treaba s-ar fi terminat cum nu se poate mai bine, dacã Limonadã
ºi Gogoaºã n-ar fi vãzut cu ce se îndeletniceºte Habarnam.
— Ia te uitã, spuse Gogoaºã, pesemne cã Habarnam s-a hotãrât sã
se facã ºi el doctor. Ce distracþie o sã fie când o sã se apuce sã ne
îngrijeascã pe toþi!
— Nu, altceva-i la mijloc. Sunt sigur cã vrea sã-i intru pe sub piele
lui Pilulã ca sã nu-i dea ulei de ricin.
Auzind vorbele astea spuse în batjocurã, Habarnam se înfurie ºi
se pregãti sã arunce în Limonadã cu piuliþa:
— Tu, Limonadã, sã taci, cã de nu îþi dau una cu piuliþa…
— Stai! Stai! începu sã strige doctorul Pilulã.
ªi încercã sã-i ia piuliþa din mânã, dar Habarnam nu i-o dãdu, ºi se
luarã la bãtaie. În toiul încãierãrii, Pilulã se împiedicã de masã, masa se
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rãsturnã, toatã pulberea se împrãºtie pe podea, pilulele se risipirã în toate
pãrþile. Pilulã reuºi cu chiu cu vai sã-i ia cu forþa piuliþa ºi-i strigã:
— Marº de aici, netrebnicule! Sã nu te mai vãd! Câte pilule s-au
prãpãdit fãrã rost!
— Ah, mãi Limonadã! Urâciosule! îl ocãrî Habarnam. Sã te prind
numai, cã-þi arãt eu þie! Ce faptã bunã s-a irosit!
Da, fapta bunã se irosise ºi de data aceasta, înainte ca Habarnam
s-o ducã mãcar pânã la capãt.
Aºa au mers lucrurile toatã ziua. Oricât s-a strãduit Habarnam, n-a
reuºit sã facã nici mãcar douã fapte bune una dupã alta, darãmite trei. Dacã
a avut noroc ºi a fãcut o faptã bunã, dupã aceea a fãcut neapãrat o poznã,
iar altã datã dintr-o faptã bunã la început a ieºit imediat o prostie.
În noaptea aceea, Habarnam n-a putut mult timp sã adoarmã tot
gândindu-se de ce îi ies lui toate pe dos. Pânã la urmã a înþeles cã e
cam necioplit din fire ºi cã de acolo i se trag eºecurile. Era de ajuns ca
unul sã glumeascã pe socoteala lui sau sã-i facã o observaþie cât de
neînsemnatã, cã imediat se supãra, începea sã þipe ºi chiar sãrea la bãtaie.
— Nu-i nimic, se consolã Habarnam. Mâine o sã fiu mai politicos,
ºi treaba o sã meargã strunã.
A doua zi dimineaþa, Habarnam parcã a renãscut. A fost foarte
politicos ºi bine-crescut. Dacã se adresa cuiva cu o rugãminte, atunci spunea
neapãrat „te rog“ – vorbã pe care nimeni n-o auzise vreodatã venind de
la el. Mai mult decât atât, se strãduia sã facã fiecãruia câte un serviciu,
sã-i mulþumeascã pe toþi. Vãzând cã Zãpãcilã nu-ºi gãseºte cãciula, care
dispãrea mereu, Habarnam se apucã s-o caute prin toatã camera ºi o gãsi,
în cele din urmã, sub pat. Dupã aceea îi ceru scuze lui Pilulã pentru cele
întâmplate în ajun ºi-l rugã sã-i dea voie sã piseze iar prafurile. Doctorul
Pilulã nu-i dãdu voie sã piseze
prafurile, în schimb, îi dãdu sarcina
sã culeagã din grãdinã niºte lãcrãmioare, de care avea nevoie ca sã
pregãteascã picãturi pentru ochi.
Habarnam îºi îndeplini sarcina cu
multã sârguinþã. Apoi dãdu cu cremã
cizmele cele noi ale lui Glonþiºor,
vânãtorul, ºi la urmã se apucã sã mãture podelele din camere, cu toate cã
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