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Sâsâieli ºi bâjbe toate
Stau la pândã-n miez de noapte
Sã fure pâinea din casã
ªi liniºtea de pe masã. 

Pas ºi pas ºi înc-un pas
Peste-al nopþii scurt popas
Copilul deschide-n ºoapte
Poarta cãtre nestemate.





PARTEA I





UNU

SURPRIZA
Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi
vãzut cu ochii.

Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinþ

Zgomotul se aude din nou. Bãiatul se trezeºte speriat ºi
ascultã. Recunoaºte de unde vine, dar nu poate scãpa de

teama care pune stãpânire asupra lui de fiecare datã.
—Selena, ºopti el. Selena! De data asta vorbi mai tare.
—Da, Andrei, ce e? fãcu fata somnoroasã.
—Te rog, fã ceva, se aude iar zgomotul ãla, ºtii tu! Nu pot sã

dorm.
—Oh, Andrei, nu e decât un prãpãdit de ºoarece. Culcã-te

odatã, ne trezeºti pe toþi.
—Ce e cu gãlãgia asta? se auzi o voce din altã parte a camerei.
—Dar n-am ce face, strigã Andrei speriat, mi-e fricã! ªi nu e

un prãpãdit de ºoarece, e un ºobolan mare, l-am vãzut eu într-o
searã.

Ceilalþi nu mai zic nimic. ªtiu ei prea bine de la ce vine
zgomotul.

—Nu se mai aude nimic, zise fata, apoi se ridicã în picioare
lovind cu zgomot în soba de fier.

Andrei îºi cãpãtã liniºtea pe moment, ºi încercã sã adoarmã
din nou. 
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Tãcerea se lasã peste camera copiilor. Peste puþin timp, Andrei,
Selena ºi Iulian au adormit. În soba de fier, musafirul nopþii
stãtea ghemuit, tremurând ºi speriat. Nu înþelegea toatã forfota
pe care o stârneau de fiecare datã apariþiile lui în timpul nopþii.

Andrei, Selena ºi Iulian Sturdescu sunt trei fraþi care trãiesc
separaþi de lumea întreagã. Izolaþi, îºi duc traiul de zi cu zi
într-o casã dãrãpãnatã. De fapt, casa nu avea decât o încãpere
care cu greu se putea numi camerã, partea Selenei care era sepa-
ratã printr-un panou de partea bãieþilor ºi o alta mai micã, pe
care o foloseau ca baie. Acoperiºul mai avea puþin ºi se rãsturna
în mijlocul camerei. 

Trãiesc singuri, fãrã niciun ajutor, doar cu bursele de la ºcoalã.
Nu au familie, singura rudã despre care ºtiu câte ceva este o
mãtuºã mai îndepãrtatã cu care nu þin legãtura. Despre mama
lor nu ºtiu mai nimic de ani de zile. A plecat într-o zi ºi nu s-a
mai întors. Nici nu mai cãutau rãspunsuri din partea ei. Despre
tatãl lor îºi aminteau câte ceva, deºi au trecut ani de când el a
murit într-un accident de maºinã. Desigur cã pentru Andrei totul
era prea îndepãrtat, aºa cã nu avea cunoºtinþe despre multe
lucruri din familia lui. Dar Selena, care este cea mai mare dintre
ei, ºtie mai multe decât lasã sã se vadã. Nu are decât 19 ani, dar
este rãspunzãtoare faþã de fraþii ei mai mici. De câteva luni
lucreazã la un magazin din apropiere. Este înaltã, slãbuþã, nici
nu te-ai gândi câtã povarã apasã pe umerii ei fragili. Are pãrul
lung, creþ ºi castaniu, pe care ºi-l þine legat într-o coadã mai tot
timpul. Pielea albã o face atrãgãtoare, dar ea este prea ocupatã
cu fraþii ei pentru a se gândi la ceea ce stârnea de multe ori în
jurul ei. Îi lipseºte o mamã care sã se ocupe de ea, dar primeºte
ajutor de unde nu se aºteaptã. Tare mult îºi doreºte ea sã facã
altceva decât sã meargã sã lucreze zi de zi într-un magazin, dar
ºtie cã acum nu se poate altfel. Visa sã cãlãtoreascã în întreaga
lume sã strângã obiectele vechi pe care le aruncau oamenii ºi sã
scoatã din ele la suprafaþã valoarea lor adevãratã. De câte ori
avea timp dãdea câte o fugã pe la magazinele cu obiecte antice
ºi vechi din oraº. Nu cumpãra nimic, doar le atingea. Dar se
întâmpla ceva ciudat în momentul atingerii. Era ca ºi cum
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obiectele ar fi prins viaþã în mâna ei. Lucrurile îi spuneau po-
vestea lor. ªtia povestea fiecãrui birou, tablou, ceas pe care-l
atingea cu mâna ei cu degete lungi. 

De fiecare datã când atinge câte un obiect îºi aminteºte
despre sperietura pe care a tras-o prima datã când a pus mâna
pe o vazã veche. Nu puþin a lipsit sã o scape ºi sã o facã bucãþi.
Era în clasa a opta ºi se afla la un muzeu, ºi cu toate cã nu avea
voie sã atingã obiectele, dorinþa de a atinge vaza lucratã manual
a fost mai puternicã decât toate regulile muzeului. Aºa cã a
întins mâna ºi a atins-o. ªi au început sã vinã spre ea imaginile
ºi cuvintele care au înconjurat vaza din momentul creaþiei sale.
A fost atât de speriatã încât primul gând a fost sã o ia la goanã.
Dar peste câteva zile s-a întors, de data asta singurã. ªi-a fãcut
curaj ºi a întins mâna fãrã sã fie vãzutã de cineva din muzeu. ªi
din nou aceleaºi imagini ºi cuvinte au copleºit-o ca prima datã.
De atunci prefera sã viziteze anticariatele ºi locurile cu obiecte
vechi ºi sã le asculte poveºtile. Nu avea cui sã-i spunã despre
toate acestea. Nici cu fraþii ei nu a vorbit despre asta vreodatã.
Era de necrezut! Cine ar crede-o? Ar fi zis cã e nebunã sau
altceva de genul acesta. Aºa cã prefera sã þinã pentru ea toate
acestea. Cine ºtie, poate odatã va fi de folos darul ei!

Selena este romanticã, dar mai presus de toate este deosebit
de practicã. Aºa cã þine toate visurile acestea într-un colþ al inimii
ºi îºi vede de viaþa realã. Fraþii ei reprezentã pentru ea mai mult
decât o responsabilitate. Îºi iubeºte fraþii, ºi a renunþat la o bursã
importantã la Facultatea de Arte Frumoase. Cu toate cã amândoi
fraþii au insistat sã primeascã bursa, a fost mai hotãrâtã ca
niciodatã sã nu se despartã de cei doi. Bursa sau facultatea putea
veni oricând. 

Iulian are 16 ani ºi este încã elev, dar abia aºteaptã sã termine
ºcoala ºi sã lucreze. Viseazã sã meargã în strãinãtate unde, aºa
cum a auzit de la alþii, se poate câºtiga bine. Este la fel de înalt
ca sora lui, dar cu umerii puternici. Are pãrul castaniu ºi ochii
întunecaþi. Este un tânãr frumos. Dacã ar fi trãit în alte vremuri,
cu siguranþã ar fi fost cavaler la curtea vreunui rege. Deseori
pentru a face rost de bani în timpul iernii pleca sã taie lemne pe
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la vecini sau sã ajute ici ºi colo, unde se pricepea mai bine. Dar
Iulian are un secret. Îi place sã scrie. Cuvintele scrise au avut
putere mare asupra lui de când le-a descoperit prima datã. Aºa
cã seara aºterne pe foi albe gândurile zilei copleºitoare care
tocmai a trecut. Pentru Andrei ºi Selena, preocuparea lui Iulian
nu este tocmai un secret. Pentru cã într-o zi i-au descoperit
dosarul cu foi scrise mãrunt. Avea un scris frumos, rândurile
erau drepte de parcã le-ar fi scris deasupra unor linii drepte ºi
invizibile. De multã vreme caligrafia nu mai era o preocupare
în ºcoalã, computerul a luat locul scrisului de mânã. Dar asta
nu-l împiedica pe Iulian sã foloseascã pixul pentru a înflori
literele ºi a pune la un loc cercurile ºi codiþele literelor. Nu i-au
spus nimic lui Iulian, doar s-au uitat puþin la foi ºi apoi l-au
închis, hotãrâþi sã nu-i dezvãluie vreodatã cã i-au descoperit
secretul. ªtiau doar un lucru: Iulian putea înþelege orice limbã
scrisã ºi vorbitã. 

Andrei, cel mai mic dintre fraþi are 8 ani. Dar în multe pri-
vinþe, din cauza sãrãciei ºi a problemelor prin care au trecut toþi
trei, nu mai este un copil de multã vreme. Îi place la ºcoalã, cu
toate cã uneori colegii sunt cam rãutãcioºi ºi fac deseori glume
pe seama hainelor lui cam sãrãcãcioase ºi nu prea la modã. Dar
ºtie cum sã se apere. Cel mai mult îi place sã deseneze. De aceea
are un caiet în care a desenat tot felul de lucruri ciudate, de la
portretele colegilor lui pânã la maºinãrii interesante. Caietul îl
þine ascuns de privirile bãgãcioase ale celorlalþi. Pânã acum
Andrei n-a îndrãznit sã arate nimãnui caietul sãu cu desene.
Este mai mult decât un caiet cu desene. Asta poate face oricine.
Însã caietul acesta face parte din el, din viaþa lui pe care o
trãieºte azi ºi din viaþa pe care ºi-o doreºte s-o trãiascã în viitor.
Dar cel mai secret dintre toate este faptul cã desenele lui prind
viaþã. Greu i-a fost când a înþeles asta pentru prima datã, dar s-a
obiºnuit. Aºa cã a desenat o umbrelã de care a avut nevoie într-o
zi de ploaie. Apoi un autobuz ce nu mai venea, altãdatã a
desenat chiar un cal ce a apãrut în curtea ºcolii fãrã niciun
avertisment pentru colegii sãi. Pentru vârsta lui este destul de
înalt, distingându-se uºor între colegii lui. Pãrul castaniu ciufulit
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cu greu îl poate stãpâni. Întotdeauna Selena a avut de lucru cu
pantalonii lui, trebuind sã-i lungeascã. 

Pe scurt, sunt trei copii frumoºi ºi deosebit de cuminþi.

* * *

Dimineaþa a venit prea repede pentru ei, mai ales dupã inci-
dentul de azi noapte.

—Treziþi-vã! zise Selena. Începe o nouã zi, aºa cã toatã lumea
în picioare!

—Ohhh, fãcu Iulian din patul lui. Dupã circul de azi noapte,
aº vrea sã mai pot dormi.

—Ei, lasã acum asta, zise împãciuitoare Selena. Adevãrul este
cã nici mie nu-mi place cã suntem invadaþi de ºobolani.

—Vezi, ºi tu crezi ca ºi mine, sãri Andrei de la locul lui, cã nu
e un amãrât de ºoricel, ci e un ºobolan mare, gri. L-am vãzut eu.

Selena îl privi tristã.
—Andrei, ºtiu cã ai dreptate, dar ce putem face? Trebuie sã ne

descurcãm aºa cum putem. 
Iulian începu sã-ºi aranjeze patul.
—Ce avem de mâncare? întrebã Andrei cãscând.  
—Pãi, începu fata, gem, pâine ºi ceai. Atâta doar cã ceaiul e

rece, nu avem vreme sã facem foc. Dar mai întâi sã-þi faci patul,
îi spuse ea lui Andrei.

Ziua a început pentru fiecare dintre ei în mod diferit. Selena
a plecat spre serviciul ei la magazin, Iulian ºi Andrei au pornit
împreunã spre ºcoalã. Dimineaþa de mai este frumoasã ºi plinã
de soare. Pânã sã ajungã la ºcoalã, cei doi bãieþi au de strãbãtut
o alee strãjuitã de copaci. Andrei lovi cu piciorul într-o piatrã
aflatã pe trotuar. 

—ªtii, mi-ar plãcea sã avem casa noastrã, spuse tãcut Andrei.
—Da, ºtiu, ºi mie mi-ar plãcea, dar vezi ºi tu cã nu se poate.

Dar hai sã nu mai vorbim despre asta acum.
—De ce sã nu vorbim despre asta? izbucni Andrei.
—Terminã, nu auzi? ªtii ce se poate întâmpla? Amândoi

suntem minori ºi dacã cineva de la ºcoalã aflã asta, ajungem la
nu ºtiu care centru pentru minori. ªi nu vreau sã fim despãrþiþi.
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—Bine, bine, nu mai zic nimic. Dar Selena are 19 ani, de ce nu
putem rãmâne cu ea? 

—Nu ºtiu ce sã spun. Presupun cã putem, dar lucrurile astea
sunt mai complicate decât le vedem noi.

—Ce vrei sã spui, cã nu e destul de complicatã viaþa noastrã?
—Nu, nu e atât de complicatã viaþa noastrã. De fapt totul e

foarte simplu. Suntem singuri, sãraci ºi ne descurcãm cum pu-
tem. Nu avem nevoie de amestecul nimãnui, încheie Iulian
discuþia.

Curând au ajuns la ºcoalã, aºa cã întâlnirea cu colegii i-a fãcut
sã uite discuþia de mai înainte. Pe tot parcursul orelor, Andrei 
ºi-a vãzut foarte serios de treabã. Pauzele ºi le petrecea cu prie-
tenul sãu cel mai bun, Nicu. Parcã toate treceau mai uºor.

—Andrei, începu Nicu, vreau sã-þi spun ceva. Mami a zis sã
te invitãm la noi, mâine. Ce zici despre asta?

—Chiar? întrebã mirat Andrei. 
—Da, ºi dacã vrei, poþi veni cu fratele ºi sora ta.
—Aha, fãcu Andrei. Bine, o sã le spun. 
Drumul spre casã dura de obicei mai mult, asta pentru cã

Andrei îºi fãcea tot timpul de lucru cu ceva. Ba se oprea pe câte
o bancã, ba stãtea la câte un leagãn, aºa cã reuºea sã ajungã dupã
ora 18. Selena nu era acasã, Iulian era de obicei pe teren cu
prietenii, aºa cã Andrei rãmânea singur în casã. Prefera sã intre
pe la biblioteca oraºului, acolo mai gãsea câte o distracþie sau
câte o carte de aventuri. 

Una dintre bucuriile lui Andrei sunt cãrþile. Gãsea repede
satisfacþii când dãdea peste câte o carte care-i fura interesul.
Acum ar fi vrut sã deseneze, dar a rãmas fãrã instrumente. Aºa
cã aºtepta sã primeascã de la Selena, pentru cã aºa i-a promis ea,
o trusã cu toate instrumentele pentru desen.

În sfârºit, a ajuns acasã unde nu-l aºtepta nimeni. Uºa era
închisã cu cheia, deºi nu era nevoie, pentru cã oricum nimeni
n-ar fi gãsit nimic de furat din casa lor. Casa le aparþinea, dar
pentru cã nu aveau destui bani sã plãteascã impozitele ºi taxele,
se temeau cã o vor pierde. Casa o aveau din familie, aici au locuit
o vreme cu pãrinþii lor. Cu toate cã arãta dãrãpãnatã rãu, pentru
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cei trei fraþi casa era este destul de bunã chiar ºi-n starea aceasta
de degradare. Ei ºtiau cã cealaltã soluþie ar fi sã stea în stradã.
Deseori Andrei se surprindea gândindu-se la mama lor. Nu ºi-o
amintea deloc, dar îºi dorea o mamã. 

Deschise uºa ºi intrã. Prima privire o aruncã spre soba de fier.
Nu era nimic acolo. „Încã nu!” îºi zise. Apoi se întinse în patul
lui. Selena încerca sã þinã totul curat în micul lor adãpost, chiar
dacã era tare greu. Privi mobila, paturile, masa, scaunele. Lipsea
televizorul. Despre computer ce sã mai vorbim, lui Andrei nici
nu-i trecea prin cap aºa ceva. Îi auzea pe colegii lui vorbind
despre jocuri, îi vedea cu telefoane pe la ºcoalã, dar deocamdatã
toate acestea erau pentru el foarte îndepãrtate. De fapt, când îi
vedea atât de legaþi de telefoanele lor, nici nu-ºi mai dorea atât
de mult unul.

—E cineva acasã? se auzi o voce. 
—Da, sunt eu, Andrei.
—Ah, tu eºti puiule? Ce bine cã te-am gãsit!
—Sãrut-mâna, salutã politicos Andrei. 
În casã tocmai intra vecina lor de curte, tanti Mãriuca, o

bãtrânicã bunã ºi cumsecade, care le mai aducea din când în
când câte ceva sã mãnânce. Copiii nu cereau, dar erau ajutaþi.

—Uite, v-am adus niºte plãcinte. Eºti singur?
—Da, spuse Andrei, Selena ºi Iulian n-au sosit încã. Vã

mulþumesc, dar nu trebuia sã vã deranjaþi. De fiecare datã când
faceþi ceva ne aduceþi ºi nouã. Nimeni nu mai face asta.

—Andrei, mãnâncã o plãcintã ºi nu mai vorbi atâta, zise
bãtrâna. 

Atâta aºtepta Andrei. A desfãcut pachetul ºi a scos repede o
plãcintã. Încã este caldã, ºi uleiul îi curge printre degete. Cartofii
sunt în strat gros, aºa cum îi place lui.

—Oh, ce bunã e, fãcu Andrei cu gura plinã. Vã mulþumesc
încã o datã.

—Sã-þi fie de bine, dar ai grijã sã laºi ºi fraþilor tãi, zise bãtrâna
cu zâmbetul pe buze. Ah, da, Andrei, spune-i surorii tale cã
vreau sã vorbesc cu ea. ªi apoi ieºi din casã. 

Peste puþin timp au apãrut Iulian ºi Selena.
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—Ce miroase aici? trecu la subiect Iulian.
—Plãcinte, avem plãcinte, fãcu Andrei cu zâmbetul pe buze.
—De la vecina noastrã? 
—Da, ºi a zis cã vrea sã vorbeascã ceva cu tine.
—Dar despre ce e vorba?
—Pãi nu mi-a spus altceva, doar atât, cã trebuie sã-þi spunã

ceva.
—Oh, sper cã nu trebuie sã pãrãsim casa. O sã mã duc mâine

la ea. Mâine e sâmbãtã ºi avem mai mult timp la dispoziþie.
—Familia lui Nicu ne-a invitat pe toþi mâine la masã.
Iulian ºi Selena se oprirã din mâncat pentru o clipã.
—Da? ªi ce le-ai spus? întrebã Selena.
—I-am zis lui Nicu, pentru cã el ne-a invitat, cã vã spun ºi

vouã.
—Pãi nu ºtiu ce sã spun, spuse Selena, nu vreau sã-i fie cuiva

milã de noi.
—Dar nu cred cã e milã. Pur ºi simplu Nicu e prietenul meu.
—Bun, mergem, fãcu Iulian, dar vreau sã cumpãr un buchet

de flori pentru mama lui Nicu.

* * *

A doua zi de dimineaþã Andrei ºi Iulian au dormit mai mult
decât de obicei pentru cã era sâmbãtã ºi nu aveau ºcoalã. Selena
era plecatã la magazin de câteva ore.

—Mai avem ceva plãcintã pe aici? întrebã Andrei.
—Nu ºtiu, cautã, eu mã ocup de foc.
—O sã murim de cãldurã aici, zise Andrei.
—Sã vezi tu la varã în iulie, atunci va fi cumplit, zise Iulian

râzând.
—Oare ce o fi vrut tanti de la Selena?
—Nu ºtiu, o sã ne spunã ea când va veni acasã.
—Iulian, zise Andrei dupã un moment de tãcere, parcã noi

avem o mãtuºã, aºa-i?
—Da, avem. E sorã cu bunicul.
—ªi ce crezi, ºtie despre noi?
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—Mã gândesc cã ºtie, zise Iulian îngândurat. Dar, Andrei, 
nu-þi fã iluzii în legãturã cu asta, nu ºtim nimic despre ea.

—Nu, nu-mi fac iluzii, dar oare s-ar supãra dacã am cãuta-o
noi?

—Nu te mai gândi la asta, Andrei, ne descurcãm cum putem.
—Of, nu vreau decât sã vorbesc ºi eu. 
—Bun, imediat vine Selena, hai sã terminãm de fãcut

curãþenia pe aici, ca sã putem pleca la familia lui Nicu, asta dacã
mai vrei.

—Vreau, vreau, zise Andrei entuziast.
Treburile prin casã nu le-a luat multã vreme, aºa cã o datã ce

Selena a ajuns acasã, au început întrebãrile.
—Ce þi-a zis tanti? întrebã Andrei.
—Stai liniºtit, las-o sã rãsufle puþin, îi spuse Iulian.
—E foarte ciudat, începu Selena. M-a chemat sã-mi vorbeascã

despre tata ºi despre familia lui, în special despre mãtuºa care
trãieºte.

—Þi-am spus eu! a sãrit Andrei. Vrea sã ne vadã?
—Nu, spuse Selena, dar zicea cã mãtuºa i-a trimis o scrisoare.

De fapt, mãtuºa asta de multã vreme întreabã despre noi. Este ca
ºi cum ne-ar veghea de departe. 

—Dar de unde o cunoaºte vecina noastrã pe mãtuºa asta?
întrebã Andrei. Eu nu înþeleg. 

—Se pare cã o vreme mãtuºa asta tot venea pe aici, continuã
Selena. ªi zice tanti cã se înþelegeau bine. 

—A locuit aici? întrebã mirat Andrei.
—Nu, dar asta a fost casa familiei, zise Iulian.
—Oh, ºi doar atât þi-a spus? fãcu Andrei dezamãgit. Am

crezut cã e mai mult.
—Îmi pare rãu Andrei, doar atât mi-a spus, cã i-a scris o

scrisoare mãtuºii noastre despre noi, ºi cã n-ar fi de mirare sã
primim poate un rãspuns.

—Chiar? ªtiþi ce? Eu chiar cred cã vom primi un rãspuns. Eu
cred asta! N-am nicio îndoialã. ªi o sã ne ajute sã ieºim din
problemele noastre, ºi o sã am ºi eu o bunicã sau o mãtuºã sau
fie ce o fi.
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Selena ºi Iulian s-au privit unul pe celãlalt, apoi Selena fãrã sã
stea pe gânduri alergã la fratele ei mai mic ºi-l strânse în braþe. 

* * *

Familia lui Nicu fu deosebit de primitoare. Mâncarea caldã, prã-
jiturile, toate i-au ameþit pe copii. 

—Copii, spuse mama lui Nicu, ne bucurãm cã aþi fost cu noi
în seara asta! Vã aºteptãm ºi altãdatã.

Copiii se privirã unul pe celãlalt, dar Selena încuviinþã. Aºa
au pãrãsit ei casa lui Nicu, binecuvântaþi ºi fericiþi!

—Mi-ar place atât de mult o familie, spuse Andrei.
—ªtiu, zise Selena, ºi mie.
—ªi mie, continuã mai departe Iulian.
Seara de mai era liniºtitã ºi mirosea a flori de primãvarã

proaspãt înflorite. 
—Dar voi sunteþi familia mea, spuse Selena, ºi-n seara asta 

m-am simþit atât de bine! 
—ªi mie mi-a plãcut, zise Iulian. 
—ªi mie! Dar eu cel mai mult îmi doresc sã se schimbe ceva

în viaþa noastrã, zise Andrei. 

* * *

Duminica a trecut repede, ca orice zi de repaus ºi de liniºte. Luni
dimineaþa bãieþii au plecat împreunã la ºcoalã. Marþi, miercuri,
joi, vineri, fiecare zi îºi urma cursul obiºnuit. Totul era ca de
obicei, nimic nu intervenea în rutina zilei de luni. 

Totuºi, pentru cã erau copii, gãseau mereu câte ceva de fãcut
în drum spre casã. Aºa cã amândoi bãieþii s-au oprit în parcul
nou care tocmai s-a construit. Andrei a trecut pe la toate apara-
tele, pânã n-a mai putut de obosealã. 

Iulian stãtea pe o bancã ºi privea în jur. 
—Ar fi bine sã mergem, spune Iulian la un moment dat.

Selena va ajunge înaintea noastrã, ºi poate are nevoie de ajutor.
Nici n-au intrat bine în curte, cã vecina lor ºi Selena au sãrit

sã le deschidã uºa.
—Bãieþi, n-o sã vã vinã sã credeþi ce s-a întâmplat!
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—Ce??? întreabã amândoi în cor.
—Ne-a scris mãtuºa! Ne-a scris o scrisoare!
—Vedeþi, v-am zis eu! Ura!!! strigã Andrei.
—ªi ce zice ea? întrebã Iulian.
—Pãi, zice cã vrea sã ne cunoascã. 
Pentru o clipã se lãsã tãcerea în camera micã. Nu se auzi nici

o suflare.
—ªi ce facem? întrebã ºoptit Andrei. O sã mergem, aºa-i?
Selena ºi-a privit fraþii ºi aºezându-se pe patul ei spuse

liniºtit. 
—Da, vom merge sã o întâlnim.
—În scrisoare spune cã vã aºteaptã vineri, când e gata ºcoala,

a continuat tanti Mãriuca.
—Dar bine, dar cu ce sã plecãm, noi n-avem bani, n-avem

nimic, zise Andrei.
—Ne-a trimis ea banii de autobuz. De fapt, ne-a cumpãrat

biletele. 
Peste cãsuþa dãrãpãnatã s-a lãsat liniºtea, dar dacã cineva ar fi

stat mai aproape ºi-ar fi privit pe fereastrã, ar fi vãzut trei feþe de
copii luminate de speranþã, ºi o bãtrânicã ce nu se mai putea opri
din povestit. 

* * *

La marginea pãdurii, dincolo de cãrare se aflã o casã impozantã.
Pãzitã de ochii curioºilor, casa este de fapt un conac vechi, cu
câteva turle ascuþite care înconjoarã o parte a acoperiºului ºi
pãzitã de o poartã din fier negru forjat. Drumul este luminat de
un felinar. Printr-unul dintre geamuri se vede lumina aprinsã. În
surdinã se aude muzica, dar muzica e atât de caldã ºi de me-
lancolicã încât cu greu un trecãtor care s-ar aventura în miez de
noapte pe acolo ar putea pãrãsi locul. În camerã focul arde
jucãuº în cãmin. Fotoliul e ocupat de o bãtrânicã ce tricoteazã ºi
care stã cu picioarele ridicate pe un taburet. La dreapta ei un
motan cu blana gãlbuie toarce liniºtit. Din când în când mai
duce câtre o mânã cãtre motan ºi-l mângâie.

—Sã ºtii, Marcus, cã le-am cumpãrat chiar ºi biletele de drum.
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Doresc atât de mult sã-i vãd! Oare vor semãna cu tatãl lor? De
fapt, nici nu conteazã asta, vreau sã-i vãd...

—Miau, miau...
Concertul lui Serghei Rachmaninov se aude mai departe

liniºtit...

* * *

—Autobuzul ãsta parcã se miºcã cu viteza melcului, spune
Andrei.

—Ai rãbdare ºi tu! îl liniºteºte Selena. Uite, hai sã ne jucãm
jocul cu cãrþile. 

—Acum? Aici? Nu vezi cã nu putem? Existã riscul de mã uita
în cãrþile tale, sau tu în ale mele.

—Bine, bine, încerc ºi eu sã fac ceva.

* * *

—Oare ne aºteaptã cineva? întreabã Andrei dupã o vreme.
—Hmm, nu ºtiu ce sã spun, zice Iulian.
Gara, dar mai bine putem spune cã este o haltã, este goalã ºi

pare pãrãsitã. Nici mãcar ºeful de haltã sau vreun alt angajat nu
se vãd pe acolo. Copiii se aºazã pe o bancã, în aºteptare. Halta
este aºezatã la poalele unui deal, înconjuratã de pãdure. Tãcerea
s-a lãsat peste loc, doar oftãrile copiilor se aud din când în când.
Flãmânzi ºi prãfuiþi de la drum, aºteptau cu nãdejdea unei mese
bune. 

—Of, mor de foame. Dacã nu vine? întrebã în ºoaptã Andrei.
—Ai rãbdare, am ajuns abia de zece minute, îl liniºteºte

Selena. O sã vinã dupã noi, doar ea ne-a invitat.
Imediat, tãcerea a fost ruptã de un hârºâit care se auzea în

depãrtare. Apoi tropote de cal. Zgomotul se apropia din ce în ce
mai mult. 

—Se aude ceva, zise Andrei. Parcã-i un cal. 
Copiii se ridicarã ºi în clipa urmãtoare în faþa lor apãru o

cãruþã trasã de un cal ºi deasupra, aºezatã cu toatã demnitatea,
stãtea o femeie în vârstã.

—Bunã ziua, copii! îi salutã ea pe cei trei copii care au rãmas
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