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Afost o dată ca niciodată, pe o vale lungă și frumoasă, la 
picior de munte-nalt, un loc pe care lumea-l știa de Romuli.

Acest loc era fermecător, atât din cauza frumuseții dealu-
rilor, cât și a celor care locuiau acolo. Mulți oameni ne-au spus 
de acest loc, așa că ne-am hotărât să luăm primul tren, și asta 
am și făcut.

Nu a trecut mult de când am fost acolo, așa că amintirile 
încă ne sunt vii și puternice – de parcă a fost ieri! Și, cumva, 
ai putea spune că așa și este, căci noi am fost vara, iar vara 
abia ce s-a terminat, pregătind terenul unei toamne care-și va 
arăta minunatele ei culori în frunzele ce vor cădea din copacii 
de pretutindeni.

În acest loc fermecător trăiau, uimitor, nu numai oameni, ci 
și fel și fel de alte făpturi. De la animăluțe cu sentimente puterni-
ce și vise complexe, la legume și flori cu suflet, cu voce puternică 
și curiozități care nu aveau limită nici măcar cerul albastru al 
zilei; și chiar și foi de hârtie care stăteau ferm cu picioarele pe 
pământ, fără a se lăsa duse de colo-colo de vânturile ce băteau 
prin această vale.

Ohh, și câte făpturi trăiau la Romuli, atâtea povești de viață 
care mai de care mai interesante, care merită a fi spuse oricărui 
trecător – precum sunteți voi, cei ce citiți aceste rânduri.



Nici nu am ști cu a cui poveste să începem, și cu greu am 
putea alege una ca fiind cea mai bună dintre toate. Dar prima 
care ne vine în minte este cea a lui Cristopher, cartoful.

Ca multe alte făpturi din Romuli, Cristopher a fost cândva un 
om. Se juca cu frații lui și, cum-necum, au reușit să intre într-un la-
borator, unde, tot fugind în jurul unei mese, unul dintre ei s-a lovit 
de aceasta și a dat pe jos o sticlă cu o poțiune. Sticla s-a spart, 
iar lichidul vâscos s-a scurs către piciorul lui Cristopher, atingân-
du-l și transformându-l în ceea ce este astăzi.

Umblă vorba prin părțile astea că acea poțiune ar fi trebuit 
să aibă un alt efect decât acela de a transforma pe cineva 
într-un cartof, de aceea cartoful nostru și-a pus ca scop, atunci 
când va avea ocazia ocazia, să caute și să găsească antidotul 
sperând să redevină om, precum era cândva.

Cristopher era coleg de școală cu Frumușica. Ne-am întâlnit 
cu ea în timp ce ne plimbam pe strada ce urcă pe valea Strâmbă 
– drumul spre munții înalți –, iar ea ne-a spus povestea ei:

– Eram o fată obișnuită, mult prea preocupată de telefon, 
dar și pasionată de dans. În timpul meu liber, când nu aveam chef 
de telefon sau de fâțâit, mă gândeam la visele mele... Unul dintre 
acestea era să fiu mică și subțirică. Știu, este un vis absurd dar...

Odată chiar i-am cerut lui Moș Crăciun chestia asta, dar 
nu s-a întâmplat. Într-o zi obișnuită, am mers cu prietenii mei 
la un magazin de vechituri. M-am uitat printre multele obiecte 
prăfuite, dar nu am văzut nimic interesant. La un moment dat, 
am văzut o luminiță pe un raft. Era o lampă magică. Uimită, am 
cumpărat-o și am plecat. Când am ajuns acasă, am mângâiat 
lampa și din ea a apărut un duh mare și frumos.

El mi-a spus că poate îndeplini doar o dorință, așa că mi-am 
pus dorința să fiu mică și subțire. Pe loc a spus niște cuvinte 
magice (Ini-mini-sunt cel mai tare duh!) și m-a transformat într-o 
foaie!

M-am speriat foarte tare și am început să plâng. I-am spus 
duhului să mă facă la loc, dar în zadar; el a refuzat și a dispărut...

Ne-am întristat la povestea Frumușicăi. Am luat-o în brațe 
amândoi și i-am urat mult noroc în a-l găsi pe duhul din lampă. 



Abia ce am ajuns și ne-am dat seama că unele făpturi din 
cele pe care le-am cunoscut până acuma sunt într-o căutare 
continuă. Fără a se resemna, continuă să se caute pe sine, iar 
această hotărâre nu a putut decât să ne motiveze și să le urăm 
tot binele și norocul din lume!

Tot mergând spre capătul străzii, tot urcând și tot urcând, 
am văzut un trandafir și un urs polar jucându-se într-o curte 
străjuită de câțiva pruni zdraveni și frumoși. Văzându-ne, ne-au 
chemat să ne alăturăm jocului lor – și așa am făcut.

Pe trandafir îl chema Supersolz, iar pe ursul polar, Carlo. Un 
urs polar la Romuli?

– Carlo, tu ești un urs polar, ce cauți tu aici, așa de departe 
de ținutul de gheață? l-am întrebat noi.

– Ei, poate că sunt tânăr, și încă la vârsta jocului, dar poves-
tea mea e lungă și plină de peripeții.

Cândva, acum multă vreme, locuiam și eu, cum fac toți 
urșii polari, pe un sloi mare de gheață, pierdut prin Oceanul 
Arctic. Îmi plăcea să dansez foarte mult și, în timp ce dansam, 
mă gândeam la zările calde ale lumii. Cum nu văzusem nici-
odată plaje tropicale și nu am simțit niciodată un Soare cu 
adevărat cald, nu am putut decât să visez cu ochii deschiși.



Dar într-o zi visele mi-au fost năruite – cel puțin așa am 
crezut atunci – căci a venit un vas spărgător-de-gheață, iar ma-
rinarii de pe vas m-au luat și m-au pus în burta vasului. Și au 
trecut zilele și săptămânile și eu nu știam unde mă aflu. Îmi era 
frică. Dar unul dintre marinari, un om cu inima blândă, îmi ținea 
companie și-mi spunea că totul va fi bine.

Și așa a și fost! Într-o zi, când a avut ocazia, m-a eliberat 
din burta vasului iar eu am scăpat. Bucuros fiind că am reușit 
să scap cu bine, m-am înveselit și mai tare simțind sub labele 
mele nisipul cald al plajei și soarele fierbinte. Nu mult mi-a luat 
până ce mi-am dat seama că nu pot rezista în așa căldură prea 
mult timp, așa că am luat-o la pas, spre zări mai reci, dar totuși 

apropiate de plajă. Și așa m-am trezit aici, la piciorul muntelui, 
în valea asta. Și aici am rămas.

Carlo își termină povestea și-și continuă jocul cu o minge 
mov.

– Iar tu, Supersolz? Care este povestea ta?
Supersolz tuși de câteva ori, apoi începu:
– Cândva, a răsărit un mic trandafir căruia îi era teamă de 

câini, dar s-ar fi jucat în orișice clipă cu pisicile din preajma 
locului nașterii sale. Fiindcă uneori își arăta și țepii, o pisicuță 
mică, absentă de la orele de limbă și comunicare și fără dicți-
onar explicativ în biblioteca personală, l-a poreclit Supersolz. 
Toate celelalte pisicuțe și pisoiași au râs copios, au continuat 
să-l numescă Supersolz și așa mi-a rămas numele.

Le-am mulțumit amândurora pentru jocul și poveștile foarte 
interesante și am luat-o la pas din nou.



Aproape de marginea satului, un grup de cățeluși și pisi-
cuțe beau apă de la un izvor cu apă rece și curată. Ne-au văzut 
că nu suntem de-ai locului, iar una dintre ele ne-a întrebat dacă 
am dori să auzim o poveste.

Am băut un pic de apă și ne-am așezat pe o băncuță, lângă 
grup, iar povestea nu a întârziat să vină:

Într-o zi, Ela s-a împrietenit cu o pisicuță mică, veselă și 
jucăușă care răspundea la numele Mara. Au plecat în parc. 
Acolo era un șoarece rău, deghizat într-o cățelușă. Cei din jur o 
strigau „Ana”.

– Ce-ai pățit? Cum de ești singură? a întrebat-o Ela, 
prietenoasă.

– Nu am prieteni, răspunse șoarecele prefăcându-se a fi o 
cățelușă afectată.

Ela a privit-o pe Mara, Mara i-a citit gândul și s-au hotărât: 
îi vor trimite Anei o cerere de prietenie în lumea virtuală. Ana 
atât a așteptat. A început, cu răbdare, să urzească capcane. 
După dialoguri virtuale, au început să se viziteze. Asta aștepta 
„Ana”! O ademeni pe Ela să-și părăsească casa, propunându-i o 
ieșire după înghețată. Când se treziră singure pe drum și Ela nu 
era atentă, șoarecele a apucat-o și-a îndesat-o într-un sac, apoi 
a dus-o acasă la el.

– De ce-mi faci asta? întrebă, speriată și nedumerită, Ela.
– Fiindcă așa am chef! zise șoarecele.
Mara descoperise lipsa Elei și o căuta îngrijorată. Ajunse 

și la magazinul de înghețată. Acolo îi văzu brățara și-și dădu 
seama că o răpise cineva.

În tot acest timp, Ela se gândea la evadare. Era speriată, 
tristă și singură, dar în gândul ei își repeta cu încăpățânare cu-
vintele ei magice: „Să nu-ți fie frică!”. Aceste cuvinte îi dădeau 
curaj și speranță. Uită de frică pentru un moment și lătră o 
dată așa de tare, încât sacul se rupse iar șoarecele înlemni. În 
secunda următoare rămase stană-de-piatră. Ela părăsi sacul și 
casa șoarecelui rău. Era atât de fericită că a scăpat! Direct la 
prietena ei se duse. Amândouă au hotărât că nu vor mai pleca 
cu altcineva după înghețată.



Așa ne-au fost primele zile la Romuli. Oriunde ne plimbam, 
oriunde mergeam, auzeam câte o poveste, câte o istorie uitată 
sau știută de toți. I-am cunoscut și pe alții, precum iepurașul 
Șnițel, ardeiul Emilia, cepoiul Pufosul, cățelușa Eliza, pisicuța 
Mara și, ohh! câte și câți alții!

Toate aceste făpturi trăiau pe ici pe colo, ba pe vale-n sus, 
ba pe deal sau jos, lângă râul ce curgea repede-repejor prin 
inima satului. Dar toate se întâlneau, aproape zi de zi, la școală.

Le plăcea să meargă la școală, căci acolo aveau ocazia de 
a învăța fel și fel de lucruri interesante despre lumea ce îi încon-
joară; despre cum să fie făpturi mai bune, cum să se respecte pe 
sine și pe cei din jurul lor și aveau ocazia să-și spună unii altora 
propriile povești și pățanii, din trecut sau de curând.

Și ne-am spus că, da, acolo este locul potrivit să mergem ca 
să înțelegem mai bine cum este viața la Romuli. Și, ca să înțele-
geți și voi mai bine cum arată acest centru al cunoașterii, ne-am 
urcat pe un vultur și am făcut o poză de sus.

Așa că ne-am dus să vedem cum decurge o zi normală la 
școală și am ajuns acolo în timp ce într-o clasă se preda limba 
și literatura română, iar afară era ora de sport.

Ne-am mirat să vedem că profesorii sunt oameni și i-am 
întrebat de ce. Doamna profesoară de sport ne-a spus că:

– Nu știm cum se face, dar numai adulții sunt oameni. Unii 
copii s-au născut direct făpturi, iar alții s-au transformat prin 
cine știe ce întâmplări aparte. Dar noi îi iubim pe toți așa cum 
sunt ei: minunați și unici, fiecare în felul lui sau ei. Iar scopul 
nostru este acela de a-i călăuzi în viață, să se găsească ca ceea 
ce sunt cu adevărat, făpturi care au o lume întreagă în fața 
ochilor lor, pe care nimic nu-i poate opri din a deveni ceea ce-și 
doresc, atâta vreme cât ceea ce își doresc nu rănește pe nimeni.

I-am zâmbit profesoarei, iar chiar în acel moment, o minge a 
lovit-o. Cei și cele care se jucau pe teren nu fuseseră atenți unde 



au șutat. Și-au cerut scuze și mingea înapoi, continuând joaca, 
dar, iată, din nou, un șut greșit, iar mingea zboară în pădurea de 
pe dealul de lângă școală.

Micuții au plecat în căutarea mingii și noi deodată cu ei. Nu 
mică le-a fost mirarea când au găsit nu mingea, ci pe iepura-
șul Șnițel, care stătea sub un copac, visând cu ochii deschiși la 
morcovi și libertate.

– Hei, Șnițel, nu ne-ai văzut din greșeală mingea? întrebă 
trandafirul Cleopatra.

Buimac și rupt din șirul viselor, Șnițel se ridică, se scărpină 
de două ori între urechile lui lungi și, fără să spună un cuvânt, 
arătă spre un tufiș mai jos de el. Cei mici s-au îndreptat către 
acolo, găsind mingea, și nu s-au putut abține să nu se întrebe: 
cum de a văzut Șnițel unde căzuse mingea, când el călătorea cu 
mintea așa de departe?

Întorși la școală, se suna de pauză. Pe drum, cepoiul Pufosu și 
pisica Eliza se dădeau pe role, fluierând fel și fel de piese frumoase.

Ieșind din școală, chicote. Aparent, cineva îl întrebase pe 
domnul profesor dacă nu-i era somn, căci părea obosit, și i 
se propusese să meargă în piscină ca să se relaxeze. Acesta 
se gândise că ar fi o idee bună, luând-o spre bazin, dar acolo 
o găsise pe doamna profesoară de sport deja relaxându-se 
într-un colac. Mohorât, acesta s-a întors în clasă, unde s-a trezit 
că totul se transformase într-o petrecere.

– Ce se întâmplă aici? întrebă profesorul.
Apoi..., care cum, fiecare cu un răspuns:
– A venit un vultur la geam și a trebuit să-l speriem cumva, 

spuse Cristopher.
– Vroiam să facem gogoși pentru profesori și aveam nevoie 

de muzică, spuse altcineva.
– Eu nu știu, strângeam cărțile de pe jos și le puneam înapoi 

în bibliotecă, spuse una dintre pisicuțe.
Cumva, cumva, situația s-a rezolvat, iar toată lumea era veselă.



Specific școlii acesteia este, pare-se, că atunci când sună 
clopoțelul, toți, cu mic cu mare, strigă în gura mare „libertate!”, 
ieșind din sălile de clasă, afară, în lume.

Chiar și așa, câțiva își simt stomacul smucindu-se și se întorc, 
tiptil-tiptil, la băncile lor, ca să-și ia pachețelele cu mâncare, căci 
–nu-i așa?,– libertatea pe stomacul gol nu e libertate. Și chiar 
așa, stând în banca lor, molfăind cu poftă vreun sandviș sau 
vreun fruct (cartoful Cristopher mânca un măr și ni s-a părut 
amuzant), se întind spre raftul-bibliotecă și scot o carte pe care 
o răsfoiesc cu plăcere. Libertatea nu este numai spațiul din 
afara celor 4 pereți care sunt casa sau clasele, ci și toată infor-
mația și cunoștințele pe care le poți afla și învăța zi de zi.

Libertate înseamnă să poți să te și relaxezi. Rând pe rând 
sau cu alți colegi și colege, puțin, dar cât trebuie, fiecare făptură 
unică se bălăcea pe cinste în bazinul care se putea transforma 
într-o clipită într-un jacuzzi. Pentru o minte sănătoasă, cu toții 
avem nevoie și de un corp sănătos, iar o bălăceală întotdeauna 
ajută, după care, o fugă pe deal sau un joc scurt cu mingea face 
ca totul să fie complet și pauza să fie, cu adevărat, o pauză.

Uneori, energia tinereții poate duce și la mici conflicte. Așa a 
fost cazul lui Carlo și Supersolz, care, dintr-o joacă s-au supărat 
un pic. Carlo avea o ciocolată pe care o lăsase lângă piscină 
cât timp era în ea, iar Supersolz a decis să i-o ascundă. Carlo, 
văzând că i-a dispărut ciocolata, a mers să o caute. Găsind-o, 



o luă cu el și se întoarse în piscină. Supersolz i-a ascuns-o din 
nou, iar acest du-te-vino a continuat pentru o vreme. În orice 
caz, situația s-a detensionat și s-au împăcat.

***
Zilele au trecut una câte una, într-un mod plăcut. Soarele 

era tot mai puternic, căci, cumva, se apropia vacanța de vară. 
La fel se apropia și Școala Altfel, o săptămână în care elevii și 
elevele devin cei care dețin frâiele școlii. Ei sunt cei care aleg ce 
fac și cum își petrec timpul. Dacă doresc să organizeze activi-
tăți, trebuie numai să spună! Și se vor face.

Apropiindu-se această Școală Altfel, făpturile stăteau pe 
gânduri individual sau în grup și se gândeau ce ar fi interesant 
și plăcut, dar educativ, să facă.

Zi de zi îi vedeam prinși în gândurile lor, organizând și 
dezorganizând fiecare idee care le trecea prin cap, uneori fiind 
prinși așa de puternic în ceea ce gândeau, că nici nu se uitau 
pe unde merg.

Cumva, știau în sinea lor că acuma au ocazia să-și creeze 
propria școală, ocazie cu care să-și sporească încrederea în 
sine, să-și ajute colegii și colegele în a cunoaște mai multe, în a 
învăța să lucreze împreună pentru ceea ce își doreau și să caute 
moduri de a aplica visele pe care le tot visau. Pe scurt, să ducă 

un pas mai departe ceea ce strigau de fiecare dată când suna 
clopoțelul de pauză: libertatea.

Școala Altfel a și venit. La fel și activitățile.
Ne-am dus și noi să vedem cum își imaginează cei mici 

această școală altfel.
S-a organizat o excursie de câteva zile la una din stânile cu 

oi din împrejurimi.
– Dar nu avem cu ce să ajungem acolo! spuse una dintre 

cățelușe.
– Oare ce am putea face? se întrebă Pufosu.
– Nu am putea oare să construim un autobuz?
La întrebarea aceasta toată lumea strigă un „Da!” plin de 

speranță. Și de îndată s-au apucat să-și construiască autobu-
zul, ca să poată merge la stână.



Excursia era organizată de Cristopher și l-am întrebat ce 
l-a motivat să facă asta:

- Păi, eu cred că este interesant să vedem cum e la o stână. 
Să vedem ce fac ciobanii acolo și cum muncesc ei. Dar cel mai 
important este că vom pleca câteva zile sus pe munte și ne vom 
putea relaxa!

Între timp, pisicuța Eliza a ținut un curs de „cum să fii copil”, 
iar invitații au fost, desigur, profesorii.

– Ca să fii copil, le spuse pisicuța adulților, trebuie să fii cu mai 
puține griji. Viața de copil este fără griji și este spontană. Dacă vrei 
să mănânci un măr în timp ce sari într-un picior, trebuie să o faci. 
Dacă vrei să dormi sub un copac, chiar și numai pentru 10 minute, 
trebuie să dormi. Iar dacă după aceea vrei să cânți, cântă.

Profesorii păreau un pic nedumeriți. Să fi uitat aceștia cum 
era când erau și ei, la rândul lor, copii?

– Da, adevărul este că am uitat cum era în copilărie, ne 
spuse profesorul de română. Mi-a plăcut cursul ținut de pisicu-
ța Eliza pentru că așa mi-am dat seama că poate sunt un pic 
mai rigid și mai puțin spontan și asta mă face să fiu trist uneori.

I-am zâmbit. Și noi uităm, de multe ori, cum era viața când 
eram copii, că era mai simplă și mult mai plăcută. Se schimbă 
multe lucruri odată cu anii, dar e important să nu-i uităm nicio-
dată pe cei dintâi trăiți.

Sub un copac, pe deal, sta un grup destul de măricel.
– Voi ce v-ați gândit să faceți? i-am întrebat.
– Ne-am dat seama că se adună foarte mult gunoi în coșu-

rile de gunoi și că nu este nimeni care să-l strângă. Așa că am 
zis că facem o firmă de salubrizare. Vom construi o mașină de 
gunoi, iar Supersolz o va conduce.

– Și cine va strânge gunoiul?
– Momentan noi. O vom face cu rândul, pentru că știm că 

este o muncă importantă. Trebuie să strângem gunoiul după 
noi ca să fim sănătoși și, la fel, și natura.

Ne-am dus să mâncăm ceva, iar când ne-am întors la 
școală, autobuzul era deja construit, iar toți cei care doreau să 



meargă la stână, erau pregătiți cu mic cu mare, cu bagaje cu tot, 
să se îmbarce spre câteva zile de relaxare.

Le-am urat drum bun și i-am asigurat că-i vom aștepta cu 
drag să se întoarcă și să ne povestească cum a fost.

***
La Romuli zilele parcă nu contenesc să tot treacă. Cu 

o vreme frumoasă, zi de zi, și atât de multe de văzut, auzit și 
căutat, ne-am și trezit că a venit sfârșitul anului școlar!

Festivitățile au fost simple, toți copiii au avut ocazia să 
spună ce le-a plăcut și ce nu în tot acest an școlar. Ce ar fi făcut 
diferit, cum și de ce. Și ce a fost bine, de ce a fost bine și de ce 
ar trebui să continue să fie bine. Iar toate acestea nu doar din 
punctul lor de vedere, ci și legat de binele comun.

După ce s-a înmânat cheia școlii de către clasele mai mari 
celor mai mici, a urmat un ospăț pe cinste cu pizza coaptă cu 
iscusință de doamnele ce lucrau în restaurantul de peste drum 
de școală.

– Și, ce vei face în vacanță? se auzea pe buzele fiecăreia 
dintre făpturi.

– Eu voi merge în străinătate! spuneau multe alte buze drept 
răspuns.

– Îmi vei trimite o scrisoare sau o carte poștală de unde vei 
merge?

– Oho, ți-o voi desena chiar eu! Îmi vei răspunde, așa-i?
– Cu siguranță!



Totul părea că s-a rezolvat. Tot ce s-a învățat pe parcur-
sul anului părea că s-a lipit bine de mintea fiecăruia. Amintirile 
bune stăteau la loc de cinste, pe când cele mai puțin bune erau 
uitate, odată ce au fost înțelese ca nefiind ceva ce se poate 
repeta, dacă avem mai multă grijă la ce facem și ce spunem. 
Căci viața nu o trăim doar singuri, ci o trăim alături de multe 
alte făpturi, fie ele animăluțe, plante sau oameni.

Singurul lucru care nu se știa sigur era răspunsul la între-
barea: este chiar nevoie să avem teme de vacanță?

Iar răspunsul la această întrebare… poate cu o altă ocazie.

Săptămânile de vară au venit și au plecat, iar noi am 
primit câteva vederi din vacanțele unora dintre făpturile pe 
care le-am cunoscut la Romuli. Vederi pe care am dori să le 
împărtășim cu voi.

SFÂRȘIT




