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În care se vede că Pădurea cea Mare nu e doar ciudată, ci şi cunoaşte unele lucruri, pe care
nici omul nu le ştie despre sine. Şi aceasta poate fi foarte rău. Sau bine?

Dan trase hăţurile cu o mişcare uşoară, pe care calul său mărunt o ştia bine. Oprit la intrarea în
Pădurea cea Mare, tânărul mai privi o dată către câmpia ce se zărea în spate, între dealurile
de după cetate. Departe, la marginea zării, ca o mică umbră, era satul în care se născuse şi
crescuse el. Dincolo de sat, ca o ceaţă uşoară, se vedea năluca dealurilor pe care păscuse
de atâtea ori vacile satului, pe care vânase şi se jucase, pe care…

– Hai! strigă Surdul. Nu avem vreme de stat. Vrei să ne prindă noaptea pe drum?

Desigur, Dan nu voia asta. De fapt, cine ar fi vrut să fie prins de noapte în Pădurea cea Mare?
Şi aşa, cu adăposturile şi forturile de pe Drumul Trecătorii, puţini ajungeau cu bine dincolo.
Iar şoaptele despre tainele Pădurii erau nesfârşite. Şi cine putea şti ce era adevărat, şi ce
nu? „Fireşte, se gândi Dan, dacă nu s‑ar spune atâtea lucruri urâte despre ea, ar fi o
adevărată bucurie să intri în Pădurea cea Mare”. Şi nu degeaba gândea el asta.

Limpezimea văzduhului, care făcea să se vadă chiar şi fumurile atât de îndepărtate ale satului
său, lăsa însă liberă cale şi soarelui. Iar razele lui străpungeau, din câmpie şi până aici, la
poala codrului, toată făptura, de ai fi zis că şi pământul însuşi luminează şi încălzeşte. În
marginea Pădurii celei Mari însă, amestecul de fagi, tei, stejari, cătină şi tot felul de alţi copaci,
arbuşti şi tufani făcea ca lumina să se cearnă blândă şi verzuie. Iar sub bolta crengilor, în
căldura umedă a verdeţii, colindau hai‑hui adieri de vânt răcoritor.

  

Drumul Trecătorii, care străbătea Pădurea cea Mare, se arăta a fi destul de lat. Şi totuşi,
ramurile fagilor şi ale teilor se întindeau deasupra, apărând călătorii de arşiţă.
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– E frumos aici, măi Surdule! – zise Dan cu plăcere.
Acesta nu răspunse, dar nici nu‑şi luă mâna de pe baltag, unde o ţinea mereu când credea că
e vreo primejdie. Sări însă Mitu, ca de obicei:
– Frumos?! Ha! Stai să vezi când s‑or arăta Nălucile, ori când o să dăm de altă grozăvie!
Atunci să…
– Taci cobe! – scrâşni brusc, aproape cu ură, Surdul.

Mitu se opri uimit. Chiar şi Dan era mirat: nu‑l auzise pe Surdul niciodată aşa de supărat. Şi,
nu ştiu cum, şi Dan şi Mitu priviră atunci înapoi. Dealurile, valea dintre ele, câmpia îndepărtată,
pieriseră toate. Era doar Drumul Trecătorii, cu Pădurea cea Mare, în spate ca şi în faţă. „Parcă
am fi pornit de secole”, cugetă Dan, nedumerit încă de purtarea Surdului, dar şi înţelegând‑o
oarecum. Simţea, cumva, că intraseră în altă lume, şi înţelegea astfel, într‑un fel, ceva din
spaima celuilalt. Dar… numai într‑un fel, după cum avea să afle mai târziu.

Curând uitară de toate. Pădurea cea Mare, orice ar fi zis Mitu, era cu adevărat frumoasă. Flori
străvezii albastre, galbene şi roşii, ca un fel de clopoţei mici şi mari se iveau printre frunze
de brusturi şi ferigi. Alunişurile îşi clătinau fructele încă verzi. Curpeni, viţe şi iederă se
agăţau de copacii bătrâni, brodând perdele şi dantele minunate. Peste tot răsuna
ciripitul vesel al păsărelelor, iar veveriţele şi pârşii alergau în sus şi‑n jos pe căile lor
ameţitoare.

– Dacă ni se termină merindea, zise Dan, sigur avem ce vâna pe‑aici.
Deşi îl privi mustrător, Surdul nu mai spuse nimic. Mitu, care nu putea să tacă niciodată, dădu
din cap a încuviinţare apoi, surprinzător, mormăi mustrător:
– Te crezi în Pădurea Cernei, poate…

Dan tăcu. Pădurea Cernei, pădurea copilăriei lor, era acum departe, mai departe decât drumul
făcut din sat şi până aici. Dar… avea şi Mitu dreptatea lui. Deşi ar fi trebuit să se teamă, se
simţea ca în vremea copilăriei, când învăţa a citi cartea firii în Pădurea Cernei, în Crângul
Ivatului, pe Măgura Verde şi în celelalte cuprinsuri ale satului natal. Acolo învăţase a
cunoaşte şi a iubi natura, cu toate cele bune şi rele ale sale. Şi erau atât de multe! Şi bune, şi
rele. De fapt, dacă ştiai cum să le iei, mai mult bune.

Au mers prin Pădurea cea Mare toată ziua, mâncând în şa cele pregătite de cu seară. Li se
spusese limpede că orice întârziere poate însemna să rămână în afara fortului. Cei
dinăuntru nu mai deschideau după lăsarea nopţii. Iar noaptea în Pădurea cea Mare
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însemna, aproape totdeauna, moarte. 

De frica Pădurii celei Mari şi a vieţuitoarelor ei, satele din apropiere aveau în jur palisade înalte
din lemn şi chiar ziduri, ca nişte adevărate cetăţi. Şi multe şoapte de spaimă vorbeau despre
frumuseţile dar şi despre primejdiile nenumărate ale Pădurii Mari. Îşi aminteau de toate
aceste şoapte cei trei prieteni, în prima lor zi pe Drumul Trecătorii. Ca orice început, şi acesta
era greu de temeri.

Apoi, cei trei călători văzură schimbarea luminii. Din caldă şi verzuie devenise parcă cenuşie şi,
sigur, răcoroasă. Deşi mai era destul până la ora apusului pentru câmpie, aici înserarea deja
se simţea. O simţeau şi fiarele, care începuseră a se mişca, şi freamătul lor izgonea vietăţile
mici. Deodată, o ciurdă se auzi într‑o parte, şi mistreţii trecură în goană drumul, cu
trupurile lor mari şi înguste ca nişte uriaşe paloşe maronii. Fără o vorbă, Surdul îşi grăbi
calul său mare într‑un trap săltat, nu prea departe de galop. Ceilalţi doi îl urmară. Bănuiau şi
ei că mistreţii nu fugeau degeaba la acest ceas – în chip firesc tihnit – şi nu erau deloc dornici
să afle de cine – sau de ce – se temeau aceştia.

Din fericire, Drumul Trecătorii curând se lărgi. Un fort din piatră grea, cenuşie, stătea în
marginea pădurii, înspre podul clădit peste uriaşa prăpastie numită – nepotrivit – Valea
Strigii. Poarta era deschisă încă, deşi înserarea cernea deja neguri peste toate. Soldaţi cu
lăncii lungi în mâini se vedeau în faţa ei. Se opriră, vrând să descalece, ca să‑şi arate
semnul, dar un glas puternic tună:

– Intraţi! Intraţi acum!

Abia dădură pinteni cailor ca să intre, şi uriaşa poartă începu a se închide. Ostaşii se aflau
deja înăuntru, printr‑o mişcare uimitor de iute. Rămas mai în urmă, şi izbutind să intre în
ultima clipă, Dan apucă să vadă înspre pădure, chiar pe Drumul Trecătorii, ţâşnind către fort,
ca nişte năluci înspăimântătoare, bourii. Curând poarta începu a se zgâlţâi sub loviturile
lor grozave.

Urcaţi deja pe ziduri, alături de ostaşi, cei trei priviră trupurile negre ale bourilor, cu
trunchiuri de muşchi unduindu‑se pe sub pielea cea groasă şi tare. Erau mulţi, şi pentru cei trei
era limpede că, dacă şi‑ar fi pus în minte, ar fi putut distruge poarta, cât era ea de groasă.
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Dan, cu arcul în mâini, pregătit să tragă, şovăia, căci niciunul dintre soldaţi nu ataca fiarele.
Surdul îşi puse mâna pe braţul lui, făcându‑i semn să lase arcul. Fiarele însă, deşi se izbeau
în treacăt de poartă, nu atacau. Viermuiau în jurul ei şi a zidurilor într‑o mişcare fără înţeles şi
dunga cenuşie de pe spatele lor, abia văzută în noapte, sclipea uneori ca un fuior de ceaţă.
Când bourii întoarseră spatele fortului şi se topiră în pădure, iar tropotul lor pieri în
depărtare, toţi părură uşuraţi. 

– Doamne, slavă Ţie că nu au atacat cu adevărat – şopti un negustor, coborând iute de pe
ziduri.

Cu doar câteva semne ale mâinii, un oştean cu privire foarte aspră şi aer de căpitan rândui pe
cei ce trebuiau să rămână de pază, şi trimise pe ceilalţi la treburile lor. Noaptea se lăsase
deja, deşi o slabă geană de lumină licărea pe alocuri, între crestele munţilor, spre răsărit. Spre
mirarea celor trei, nicio torţă, niciun felinar nu fură aprinse pe metereze, deşi în câteva vase
de lut licărea slab, prin răsuflători, lucirea stinsă a jarului. Doar mai târziu îşi aduseră aminte
că era o veche lege a luptătorilor ca în timpul nopţii să se ferească de toate luminile
puternice. Acestea, deşi luminează în jur, totodată şi împiedică ochii a vedea mai departe,
în întuneric. Astfel, cel care se bizuie noaptea pe făclii sau felinare poate fi uşor luat prin
surprindere de către cei ascunşi în umbră.

Coborâţi de pe ziduri, cei trei văzură la lumina lunii, aşezaţi într‑un ţarc mic, catârii unei
caravane. După sacii plini de lângă aceştia îşi dădură seama că negustorul venea de
dincolo, din podişurile Deralei. Calea era foarte lungă şi primejdioasă, iar cei care se
încumetau pe ea erau puţini, şi foarte pricepuţi şi curajoşi. Desigur, mai erau şi unii obraznici,
oameni fără minte, care se avântau pe Drumul Trecătorii şi pe alte asemenea căi
primejdioase doar pentru a se grozăvi. Puţini scăpau cu viaţă în primele zile ale drumului,
iar cei care scăpau se întorceau îndată acasă, cuminţiţi pentru totdeauna. Sau, mai rar,
deveneau oameni adevăraţi.

Ştiind curajul negustorilor ce străbăteau cu multă greutate Pădurea cea Mare, Dan se miră
că nu‑i văzuse pe ziduri, fără să ştie că fuseseră, dar coborâseră înainte. Intrând în han cel
din urmă, văzu însă ceva uimitor. Negustorul, însoţitorii lui şi chiar ostaşii din han îi priveau,
pe el şi prietenii lui, cu neplăcere, bănuială şi chiar duşmănie. În clipa aceea intră şi
căpitanul, care îi cercetă şi el cu o privire aspră.

– De unde veniţi? – întrebă răstit.
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– Din Şindriliţa, răspunse Dan liniştit, deşi nu se simţea deloc aşa.
– Şindriliţa, cea de lângă Pădurea Tronului? – întrebă iar căpitanul.
Dan ridică sprâncenele uimit.
– Pădurea Tronului? Nu ştiu pădurea asta. Pe la noi e Pădurea Cernei, Crângul Ivatului, dar de
Pădurea Tronului n‑am auzit.
– Aveţi semn? – nu‑l slăbi căpitanul.
– Desigur – răspunse Surdul, şi scoase din traista lui păpuşica de lut dată ca semn de judele
din Cetatea Câmpeni.
Ostaşul o luă, o cumpăni în mâini, o întoarse pe toate părţile… 
– Mda… , făcu el şovăitor. E bună…
Le‑o dădu înapoi. Nimeni nu mai spunea nimic.
După câteva clipe, Mitu sparse tăcerea.
– Dar ce se întâmplă, oameni buni?
Căpitanul îl privi adânc, apoi întrebă:
– Care din voi a mai fost în Pădure?
După cum rostise cuvântul pădure, toţi înţeleseseră că era vorba de Pădurea cea Mare.
– Eu, zise Dan, niciodată.
– Nici eu, se miră Mitu de întrebare.
– Nici eu, spuse Surdu cu neplăcere.
Căpitanul se încruntă.
– Cred că unul dintre voi minte. Pădurea vă cunoaşte.
– Cum?!?
– Sigur! Niciodată bourii nu atacă la ora asta. Doar noaptea, târziu. Mai mult, până acum, de
douăzeci de ani de când păzesc Podul Văii Strigii, bourii nu ne‑au atacat decât de trei ori. Şi
de fiecare dată era o socoteală între Pădure şi cineva adăpostit la noi. Şi niciodată n‑au
plecat aşa, fără luptă. De fiecare dată a trebuit să folosim ploaia de foc, şi am avut şi noi morţii
noştri. E ceva ciudat cu voi.
Surdul întrebă cu şovăială:
– Oare Pădurea are socoteli şi cu fiii trecătorilor?
– Cum?! – fu rândul căpitanului să se mire.
– Tatăl meu a trecut prin Pădurea cea Mare, până dincolo, în Derala, şi mai departe, în Ţara
Vişei şi Ocland. A doua oară când a încercat să facă acelaşi drum, acum optsprezece ani, a
fost ucis lângă Turnul Morţii de urşii negri, împreună cu însoţitorii.
Durerea din glasul lui era tulburătoare, şi prietenii înţeleseră acum teama pe care Surdul o
arătase la începutul călătoriei.
Căpitanul îl privi cu ochi mari:
– Stai aşa, chiar semeni cu el. Avea o barbă mare şi blondă, şi ochi verzi, întunecaţi! Doar
că, râse uşor căpitanul, tu n‑ai încă barbă.
Zâmbiră şi câţiva dintre negustori, privind tuleiele ce mijeau pe faţa băiatului.
– L‑ai cunoscut!? – sări Surdul.
– Fireşte că l‑am cunoscut. Abia venisem aici, la fort, când a sosit el prima oară din Derala. Era
un adevărat erou, puternic şi înţelept…  – făcu o pauză, apoi continuă. Dar nu, nu am auzit
vreodată ca Pădurea să aibă socoteli cu copiii vreunui trecător. Doar dacă tatăl tău o fi luat
ceva ce‑i aparţine, şi Pădurea crede că e la tine – spuse, parcă luminat de o idee nouă.
Surdul clătină din cap.
– Nici vorbă. Tata nu era nebun. Chiar el mi‑a spus, când îmi istorisea călătoria lui, să nu iau
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nimic din cele ce sunt ale Pădurii celei Mari. Sigur nu a luat nimic.
– Atunci e o taină, zise căpitanul, aproape prietenos.
Şi cei din jur se liniştiseră.
Era limpede că cei trei nu erau Năluci, nici spioni ai Pădurii.
Dan îndrăzni.
– Dar, mă iertaţi, Surdul nu mi‑a povestit niciodată şi nici eu n‑am auzit. Ştiu că Pădurea cea
Mare are tot felul de vietăţi şi primejdii. Dar că are anumite lucruri vrednice de luat…
Căpitanul râse.
– De unde l‑ai luat pe copilaşul acesta, Surdule? – zise el, făcând să izbucnească în râs pe
toţi cei din han. Tot ce au Nălucile, piticii, oamenii‑urs, licantropii şi toate celelalte făpturi ale
Pădurii, se cheamă că sunt ale ei. Şi cei care au încercat să le ia prin înşelătorie, furt sau forţă,
au plătit scump îndrăzneala lor.
– Aaa! – făcu Dan dumirit şi, totodată, umilit.

Ştia şi el de aceste întâmplări, dar, tocmai el, nu înţelesese că atunci când oamenii spuneau
Pădurea cea Mare cuprindeau aşa, ca într‑un întreg, şi locuitorii mai… deosebiţi ai acesteia.
El îi văzuse mereu ca pe ceva despărţit într‑un fel de Pădure, chiar dacă trăiau acolo. Acum îşi
dădea seama că de fapt nu era aşa, şi un gând ciudat îi trecu prin minte, nelămurit, pentru a
dispărea apoi.

Oamenii deveniseră prietenoşi. Căpitanul şi Surdul se puseră pe vorbă, iar apoi li se alătură şi
negustorul. Se istoriseau întâmplările înspăimântătoare ale Pădurii, cu lupte, eroi, trădări, cu
prieteni neaşteptaţi, cu duşmani neaşteptaţi, cu bogăţii imense câştigate sau pierdute, daruri
şi jafuri ale fiinţelor Pădurii şi nenumărate alte lucruri. Eroi de demult înviau iar în povestiri
tulburătoare, împreună cu iubirile lor, cu bătăliile lor, cu victoriile şi înfrângerile lor. Se istorisea
despre frumuseţile şi durerile Deralei, despre Ţara Vişei, Gutin, Ocland şi alte ţinuturi
îndepărtate, de legendă.

Dar Dan se retrase curând. Cunoştea istorisiri ca acelea, multe, prea multe, chiar din satul
său. Şi în Şindriliţa se vedea, când aerul era limpede, licărind spre nord, ca un smarald pe
vârful munţilor, Pădurea cea Mare. Şi mulţi din sat merseseră măcar până la Cetatea Câmpeni
sau până la satele de la poala Pădurii, pentru a spune măcar că au văzut‑o de aproape. Şi se
aşezau la şezători pe înşiruit poveşti, fie aduse de cei câţiva care, ca tatăl Surdului, chiar
străbătuseră Pădurea, fie culese cine ştie de unde. Le ştia. Dar ce rost avea să le asculte
iar, când el chiar era în Pădurea cea Mare? Nu era mai bine să se bucure de ea?

Dan ieşi afară şi stătu lângă uşa hanului, aşteptând să se obişnuiască iar cu ciudata penumbră
a lunii. Meterezele păreau goale. Urcă uşor pe scară şi văzu ostaşii, câte doi, ascunşi în
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spatele dinţilor de piatră, cu privirile aţintite asupra Pădurii. Deşi se simţea oarecum în plus,
se aşeză şi el pe zid. Privea ba în cuprinsul fortului, ba în afară, ba cerul brăzdat de nori
subţiri şi lungi. Aerul era rece, de munte, şi plin de arome. Pământ umed, muşchi şi licheni,
apă, frunze, ba chiar şi animalele pădurii şi toate câte erau în fort dădeau mirosul lor vântului
ce se răsucea peste toate. Era un fel de linişte, în care se ghicea un freamăt ascuns al
vietăţilor Pădurii celei Mari. „Chiar de n‑ar fi fost cine ştie ce arătări pe aici, îşi zise Dan, tot
s‑ar fi născut poveşti din frumuseţea şi mărimea acestei păduri”. Şi ridică ochii spre cer, spre
a‑l mai admira o dată. Dar… un fel de umbre noi se adăugaseră norilor!

Întinse mâna spre ostaşii din apropiere şi aceştia îşi întoarseră privirile spre el. Făcu un semn,
arătându‑le umbrele.

– Strigile! – strigară soldaţii.

Îndată sună o toacă şi din cămăruţe ostaşii ţâşniră, deja îmbrăcaţi şi înarmaţi. Pe ziduri, arcurile
se încordară, pregătind prima salvă.

Dar strigile erau sus, prea sus pentru a fi atinse de săgeţi, şi uimitor de tăcute. Ţipetele ce le
aduseseră numele nu se auzeau. Se roteau în linişte deasupra fortului. După o vreme se
auzi un singur urlet, ciudat, ascuţit, ca un ţipăt neobişnuit de femeie sau pasăre. Şi, cu o
viteză uluitoare, strigile se întoarseră către prăpastie şi se prăvăliră în adâncurile ei.

– Iarăşi? – se auzi căpitanul chiar lângă Dan, făcându‑l să tresară. Iar aşa ceva?
Şi mâna lui se lăsă grea pe umărul lui Dan.
– Vino încoace.
Adus în han, căpitanul îl măsură cu o privire grea.
– Măi omule, spuse în cele din urmă căpitanul, măi omule, tu cine eşti?
Vocea lui avea ceva ce tulbura adânc. Dan aproape se bâlbâi:
– Sunt Dan, din Şindriliţa, fiul lui Ioan şi al Mariei. Tata este ţăran şi mama la fel. N‑am mai
fost niciodată în Pădurea cea Mare. Cine, Doamne iartă‑mă, să fiu?
Privirea căpitanului nu se schimbă deloc.
– Măi omule, mai bine te întorci acasă şi încerci să afli ce e cu tine. Că e ceva ciudat cu tine!
Pentru tine au venit strigile. Şi cred că şi bourii.
Dan se tulbură şi mai tare:
– Cum adică pentru mine?
– Crede‑mă, niciodată strigile nu fac aşa cum au făcut acum, nici bourii. Parcă au vrut, şi unii
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şi celelalte, să fie siguri că tu eşti cel pe care îl aşteaptă. Crede‑mă, Pădurea te cunoaşte, te
aşteaptă. Poate nu ştii cine eşti, te cred. Dar Pădurea ştie ceva despre tine. De bine, de rău,
nu‑mi dau seama… În locul tău însă, m‑aş întoarce înapoi.
În tăcerea neliniştită a nopţii, în lumina palidă a opaiţului de pe masă, cu vântul ce bătea tot
mai îngheţat în ferestrele din lemn, nu era de mirare că Dan simţea fiori reci. Dar îi veni o
idee:
– O clipă, căpitane!
Acesta, deja plecat către uşa hanului, se întoarse, o umbră în umbra nopţii.
– Ce este?
– Şi dacă nu mă căutau pe mine? Au stat până aţi ieşit toţi din han. Poate, de fapt, au ceva cu
negustorul. Sau cu tine chiar.
Căpitanul stătu pe gânduri câteva clipe. Şi chiar dacă în întuneric nu se văzu că dădea din
umeri, se putu ghici aceasta din glasul său:
– Cine ştie! Poate ai dreptate. Pădurea e totdeauna greu de înţeles.
Şi plecă.

În urmă, după câteva clipe de tăcere, poveştile reîncepură. Dan îşi dădu seama că ar fi fost
foarte nepotrivit să plece. Aşa că rămase şi ascultă. Şi curând se simţi ca în vremea dulce
a copilăriei. Ca atunci când o asculta pe mama sa, spunându‑i aceeaşi străveche istorie a
Pădurii celei Mari, pe care şi ea o ştia de la mama ei, sau de la mama mamei ei, sau şi de mai
departe. Şi în ea se povestea despre Căluţul din stele, poate cea mai iubită făptură a Pădurii
celei Mari.

*

Se spune că demult, pe când Pădurea cea Mare despărţea lumea în două părţi, în vreme ce
alte păduri, munţi şi râuri şi mări făceau alte asemenea împărţiri, mai mici… Se spune că, pe
când oamenii erau încă puţini şi de aceea şi mai slabi, cu toate că erau mult mai puternici
decât nevolnicii oameni din zilele noastre… Se spune că în acele timpuri străvechi fusese o
mamă al cărei copil a fost răpit de un zmeu ce‑şi avea sălaşul în smârcurile Tisei, dincolo de
Derala. De la Câmpineni la Derala nu ajunsese niciodată om, din vremurile de după
Marele Potop. Şi nimeni nu putea cuteza să spere a străbate Pădurea cea Mare. 

Dar acea mamă nu se putea împăca în niciun fel cu pierderea băieţelului ei. E drept că era un
băiat bun şi curajos, care încă de mic fusese privit ca un viitor bărbat de nădejde. Dar ar fi
putut să fie şi un neputincios – nu conta! Mama lui îl iubea mai presus de asemenea lucruri
mărunte. Şi această mamă iubitoare a cutezat să încerce a face un lucru pe care nici eroii
nu‑l îndrăzniseră: a cutezat să încerce a străbate Pădurea cea Mare.
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Pornise cu mulţi câini, care s‑o păzească, şi cu mulţi catâri cu provizii şi arme, şi bărbaţi plătiţi
să lupte. 

Dar numai după câteva zile câinii zăceau rupţi de fiare, împrăştiaţi prin codru. Catârii mai erau
doar doi, iar dintre bărbaţi doar unul mai trăia.
Femeia se întorsese şi încercase a porni iar, singură de această dată, căci nimeni nu mai voia
a o însoţi.

Revenise după câteva zile, plină de răni şi aproape fără cunoştinţă. Zăcuse multă vreme. În
vorbele ei se amestecau fără înţeles Năluci, urşi negri, fiare fără nume, şerpi şi tot felul de
alte făpturi ale Pădurii celei Mari. Şi încă o dată spaima Pădurii se abătu asupra oamenilor,
făcându‑i să se ferească de ea.

Dar venindu‑şi în fire, îndurerata mamă nu dădu niciun semn de renunţare. Dimpotrivă, încercă
îndată să găsească vreun mijloc de a străbate Pădurea cea Mare, pentru a‑şi găsi băiatul.
Se spune că mulţi ani a căutat de‑a lungul Marii Păduri vreo trecătoare ori pe cineva – om sau
nu – care s‑o ajute a face marea trecere. Dar nu a găsit pe nimeni. Până când, într‑o zi, a
poposit la un mic schit, aflat chiar la marginea Pădurii celei Mari.

Aici trăiau doar câţiva călugări, bătrâni şi uitaţi de lume, la care şi fiarele Pădurii se uitau cu
milă.
Unul dintre ei, milostivindu‑se de durerea nestinsă a mamei şi de curajul ei fără margini, a
învăţat‑o o tainică rugăciune, pentru a primi sprijinul pe care doar Cerul putea să i‑l dea.

Şi, într‑o seară, pe când biata femeie se ruga iar şi iar pentru dorul ei, s‑a auzit dinspre
înălţimi un clinchet argintiu şi slab de clopoţei. Când şi‑a înălţat privirea, femeia a văzut cu
uimire un căluţ înstelat, verde ca iarba abia crescută şi luminos. Coama lungă îi flutura în
vântul serii, şi coada la fel, iar de sub copite, la fiecare pas, ieşea un fel de pulbere de stele şi
se auzea acel sunet minunat.

Căluţul fusese făcut şi trimis de Dumnezeu special pentru a o ajuta pe sărmana mamă. Şi a
ajutat‑o. A luat‑o în spinare – deşi de obicei era mic numai de‑o palmă – şi a purtat‑o pe
deasupra Pădurii celei Mari.
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Strigile şi vulturii roşii, vulturii negri şi vulturii de foc, balaurii cei de multe feluri şi alte făpturi
zburătoare au încercat să‑i lovească. Ba, chiar şi unii zmei, care aflaseră de trecătorii
neobişnuiţi, au încercat şi ei să‑i doboare din cer cu buzduganele lor teribile, pe care le
azvârleau în nori, sau cu săgeţi otrăvitoare.

Căluţul din stele a trecut luminos şi plin de voioşie printre toate primejdiile, râzând de multe
ori de frumuseţile Pădurii celei Mari şi chiar de răutatea celor ce voiau a‑l ucide. Trecea
ca un fulger luminos printre duşmani, săgeţi, bulgări de foc, buzdugane şi pietre, printre nori
şi vânturi cumplite, lăsând în urmă doar o subţire pulbere de stele şi clinchetul argintiu al
copitelor.

Dincolo, în Derala, mama şi‑a găsit copilul, după alte şi alte multe căutări, în care mai fusese
ajutată o vreme şi de Căluţul din stele. Curajos şi înţelept, băiatul izbutise curând după
răpire să fugă de la zmeul care îl prinsese. Dar cale către Câmpineni nu putuse găsi. După
ce trecuse şi el prin multe aventuri şi primejdii, devenise un adevărat erou. Se căsătorise în
Derala, în Cetatea Albei, şi era iubit şi respectat aici, ca cel care pe bună dreptate avea să
primească tronul la moartea sau călugărirea Voievodului Alb. De aceea nici nu putea fi
vorba a se întoarce în Câmpineni. Dar, pentru că nu doar mama sa avusese de suferit din
pricina zmeilor, după ce s‑au revăzut, a pornit un crâncen război împotriva lor, până când
fură stârpiţi din Derala. Fostul copil avea să rămână în istorie ca Marele Litovoi, unul dintre
cei mai mari voievozi ai Deralei.

Căluţul din stele îl ajutase o vreme, aşa cum ajutase mai apoi şi pe alţii, atunci când Cineva
hotărâse aceasta. Aşa cum îi ajutase şi pe Viteazul din Gutin, care începuse Drumul
Trecătorii dinspre Derala – sub conducerea Marelui Litovoi – şi pe Gelu Arcaşul, care
începuse Drumul Trecătorii dinspre Câmpineni (se pare, chiar la îndemnul tainic al acelui
minunat căluţ – altfel nu avea cum să fi ştiut unde şi când să înceapă Drumul, ca să se
potrivească bine cu ce se începuse în Derala).

După ce Drumul Trecătorii fusese terminat, nimeni nu mai putea spune cu siguranţă că îl
văzuse. Dar Căluţul din stele rămăsese în amintirea tuturor, şi trecuse în poveşti, care de care
mai frumoase. Şi se spunea că toţi călătorii prin Pădurea cea Mare se gândeau la el şi sperau
că, la nevoie, va fi trimis să‑i ajute.

Poate, după cum spunea câteodată Hans, fierarul, Căluţul din stele era doar o pildă a
ajutorului minunat de care omul are adesea atâta nevoie. Sau poate exista cu adevărat. Cine
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putea şti?

*
Intins pe culcuşul său, târziu după terminarea poveştilor istorisite în han, deşi obosit, Dan
încă nu putea să adoarmă. Acea regăsire a copilăriei se îndepărtase de la el. În schimb
reapăruseră grijile şi primejdiile vieţii de acum. Cuvintele pe care le spusese căpitanului,
atunci când se simţise în primejdie din cauza lui, şi care îi făcuseră pe cei din jur să îşi
schimbe felul ciudat în care îl priveau, nu îl linişteau. Aruncase bănuiala asupra celorlalţi
şi ştia că acum fiecare bănuieşte pe fiecare. Nu era bine acest lucru. Chiar dacă se
gândea doar la el şi la prietenii lui, tot era nevoie de unire pentru a străbate Pădurea cea
Mare. Întotdeauna fusese nevoie de unire între oameni pentru a rezista puterilor
Pădurii. Dar, mai presus de acest lucru, era tulburat la gândul că era, într‑adevăr, cu putinţă
ca el să fie cel ştiut de Pădure. 

De mic fusese cu gândul la ea. De când păştea bobocii de gâscă pe izlaz, nu departe de
vitele satului, îşi aţintea privirea către zare, încercând să o vadă. Poveştile şi istorisirile
despre ea – care în mintea lui erau totdeauna deosebite unele de altele – le ţinea minte pe de
rost de cum le auzea. Erau destui povestitori în Şindriliţa şi în satele celelalte care ştiau
multe istorisiri şi poveşti, şi le învăţau repede. Dar nimeni nu l‑ar fi putut întrece în poveştile
despre Pădurea cea Mare, deşi era doar un copil. Însă, dintr‑o pricină pe care n‑ar fi putut‑o
spune, se ferise a arăta vreodată ce ştie. Tăcea mult. Părea ca orice fiu de ţăran din satul
său, poate ceva mai liniştit, mai matur, mai harnic. Nu se ferea de muncă. Nu avea o foarte
mare putere, aşa cum aveau alţii. Surdul, de pildă, era renumit pentru puterea sa. Mitu, deşi
renumit ca guraliv, era, de asemenea, temut pentru iuţeala cu care sărea la harţă; şi să te
ferească Dumnezeu de loviturile lui! Dan era departe de ei. Şi totuşi, pe ascuns, şi Mitu, şi
Surdul se temeau de el. În luptele pe care doar între ei le dădeau, agerimea şi
înţelepciunea lui Dan biruiau totdeauna.

E drept, nu deseori avea Dan vreme de hârjoană. Muncea mult, de plăcere. Când îi lăsau
răgaz câmpul şi vitele şi cele de prin curte, pleca la Hans, fierarul cel iscusit al satului, ori la
Orban, pielarul ai cărui strămoşi veniseră tocmai din Asa, ori la Dragomir, cel mai vestit olar din
zece sate. Se mai ducea şi peste deal, la Părintele Ioan, de la care prinsese mai mult decât o
spoială de carte: ştia chiar şi vorbă latinească, elină şi slavonă. Desigur, nu ca părintele şi nu
îndeajuns pentru a fi socotit învăţat. Dar destul pentru a putea vorbi cu preotul despre unele
taine ale firii şi Dumnezeirii despre care nu ştiau chiar aşa de mulţi. Părintele chiar voise a‑l
îndemna spre preoţie, căci hărnicia şi cumpătarea băiatului păreau o chezăşie pentru aşa
chemare înaltă. Însă Dan trăgea în altă parte, deşi n‑ar fi putut spune unde sau de ce. Şi
prietenii îl chemau de multe ori zadarnic, mai ales la joacă, deşi n‑ar fi putut zice că vreodată
nu i‑a ajutat la greu.
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Iar acum, lăsând în urmă vremea copilăriei, în umbra tainelor Pădurii celei Mari, se întreba din
nou asupra menirii sale. Oare Pădurea o ştia? Oare se temea Pădurea de el ori de menirea
lui? Sau el s‑ar cuveni a se teme? Sau, poate, ar trebui să se teamă de menirea lui Mitu ori a
Surdului? (Cei cu care împărtăşea atâta frumuseţe a copilăriei.) Sau poate tuturor li se
pregătea ceva, ceva care‑i va duce şi pe ei în adâncimea de poveste a puterii Pădurii celei
Mari?

Oare intraseră deja pe poarta legendelor?
Şi, în adâncimea întrebărilor şi a amintirii, adormi.

&lt;PRECUVÂNTARE                                     CAPITOLUL II&gt;
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