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1

Cuibul fusese construit cu ani înainte într-un pin înalt,

ºi, la fel ca ºi copacul care îl susþinea, la fel ca un prieten,

trecuse prin multe furtuni ºi vânturi puternice.

La bazã, era format din crenguþe, care alcãtuiau un fel

de leagãn, un coº cu un diametru mai mare de un metru. Era

cãptuºit cu scoarþã de copac, frunze ºi iarbã uscatã. Cuibul

avea un confort cu totul special. Cine ºtie, poate cã fusese

construit cu tot atâta atenþie ca ºi o locuinþã umanã…

Cãptuºeala conþinea ºi fire de lânã dintr-o jachetã veche,

descoperitã – o, ce fericire! – într-o movilã de gunoi din

apropiere.

 La vremea când începe povestea noastrã, în cuib se

lãfãiau patru ouã superbe, de culoare verde-albãstruie. Ouãle

aºteptau momentul când viaþa urma sã fluture bagheta sa

magicã ºi din ele aveau sã iasã patru pui de corb gãlãgioºi,

pe jumãtate pleºuvi, avântându-se în lumea periculoasã de

afarã.

Deasupra ouãlor stãtea, neclintitã ºi grijulie ca o

matroanã, o femelã mare pe nume Sam. Trecuserã foarte
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mulþi ani de când femela aducea pui pe lume. Cel puþin, aºa

i se pãrea câteodatã! Cu toate acestea, un lucru nu se schimba

niciodatã, ori de câte ori primãvara înverzea din nou pãdurea,

iar pinul îºi regãsea energia ºi viaþa. De fiecare datã când se

lãsa protectoare deasupra cuibului cu ouã, Sam ºtia, fãrã sã

aibã nici cea mai micã îndoialã, cã aceste ouã erau cele mai

frumoase ºi mai reuºite pe care le vãzuse vreodatã în întreaga

ei viaþã.

ªi de aceastã datã lucrurile stãteau la fel. Nici un corb

nu mai fãcuse vreodatã ouã la fel de frumoase, cu o formã

atât de perfectã, ca acestea. ªi totuºi, Sam era foarte nedu-

meritã de un aspect. Ceva i se pãrea de neînþeles.

Iatã! Oul acela cu pete mari ºi verzi, de culoarea

mãslinelor…

Ce anume avea special acel ou?

La prima vedere – sau chiar la a doua, ori la a treia –

nu avea nimic special… Sam ºi-a pus toatã ziua aceastã

întrebare, vãzându-ºi în continuare de treburi ºi cãutând hranã,

alãturi de perechea sa.

La urma urmei, ºi celelalte ouã aveau pete de culoarea

mãslinelor, la fel de reuºite ca ºi acesta.

ªi totuºi, dintr-un motiv sau altul, oul respectiv continua

sã o fascineze pe Sam. Era ca ºi cum ar fi auzit o voce

interioarã care îi spunea: „Sam, toþii puii tãi sunt minunaþi,

iar dragostea mea îi învãluie pe fiecare în parte. Dar am o

sarcinã cu totul specialã pentru unul dintre ei“.

Era o prostie, nu-i aºa?

Cum ar fi putut crede aºa ceva?

Toatã lumea ºtia cã puii de corb nu au nimic special.

Poate au existat cândva timpuri în care aveau o misiune

importantã, dar acestea au trecut.

Nu erau altceva decât niºte pãsãri mari, destul de

neîndemânatice (cu excepþia momentelor în care zburau!),

cãrora le plãcea sã scormoneascã prin pãmânt ºi sã scoatã

niºte croncãnituri oribile ori de câte ori cãutau prin gunoaie

sau în locurile de picnic dupã resturi de mâncare.

Reputaþia lor nu era prea grozavã. La urma urmei, se

hrãneau cu cadavre, distrugeau recoltele ºi le plãceau la

nebunie larvele ºi peºtii în descompunere.

Peste toate, erau negre, având o culoare ca de cioclu, cu

un uºor luciu purpuriu. Uneori, când oamenii le priveau penele

de un negru intens ºi ochii strãlucitori ca de chihlimbar, erau

scuturaþi de un fior ciudat, ca ºi cum ar fi simþit o vibraþie

primordialã. Cine ºtie, poate chiar maleficã!

Au existat însã timpuri când lucrurile stãteau altfel, s-a

gândit Sam, aºezându-se mai confortabil deasupra ouãlor.

Legendele pe care i le spunea bãtrâna Esmeralda, bunica

sa atât de înþeleaptã, afirmau cã în timpurile de demult, corbii

fãceau parte dintre cele mai iubite creaturi de pe pãmânt.

Loialitatea ºi credinþa lor erau atât de mari încât li se dãdeau

cele mai importante sarcini care serveau cauza binelui.

Când Marele Spirit le-a poruncit corbilor sã-l hrãneascã

pe Ilie, atunci când acesta s-a ascuns în pustie, ei i-au adus

pâinea ºi carnea de care avea nevoie pentru a supravieþui. Îi

aduceau de mâncare în fiecare dimineaþã. Seara la fel.
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Dar nu numai credinþa ºi loialitatea lor stãteau la baza

iubirii ºi admiraþiei cu care erau priviþi corbii. Bãtrâna

Esmeralda obiºnuia sã-i vorbeascã inclusiv despre

înþelepciunea lor, privind-o cu ochii sãi plini de bunãtate, dar

aprigi.

Mai mult, erau considerate creaturi magice ºi extrem de

simpatice.

Oamenii credeau cã inimile lor erau pline de iubire.

Oare nu un corb a fost cel care, potrivit Legendelor, a

cules floarea perfectã, depunând-o la picioarele patriarhului

Adam, atunci când acesta era copleºit de durere vãzând

decãderea care începuse pe pãmânt? Solul altãdatã fertil, pe

care creºtea o vegetaþie de o mare frumuseþe, identificatã, pe

bunã dreptate, cu un Paradis terestru, începuse sã degenereze,

din cauza dizarmoniei tot mai mari care domnea printre

oameni.

Nu este totul pierdut, pãrea sã-i spunã corbul prin fapta

sa, cãci nu putea rosti direct aceste cuvinte.

Adevãrul ºi inocenþa vor renaºte cândva pe pãmânt.

Grozavã idee, s-a gândit cu amãrãciune Sam, revenind

cu mintea în prezent. Ce s-a ales însã din aceastã promisiune?

În ceea ce îi privea pe corbi, nu mai exista demult nici

o promisiune.

Orice speranþã a murit o datã cu El-Shikur, ultimul dintre

marii profeþi-corbi, care ºi-a dat viaþa în serviciul stãpânului

sãu, Noe.

O lacrimã s-a ivit în ochii lui Sam, în timp ce îºi amintea

de bãtrâna ei bunicã, Esmeralda. Aceasta i-a povestit cum

patriarhul Noe a construit un vas care sã reziste în faþa

torentului uriaº care avea sã inunde pãmântul, salvând cu

ajutorul ei multe fiinþe umane, dar ºi alte creaturi ale Terrei.

Dupã ce a plutit neajutorat multe zile la rând pe valurile

mânioase, Noe i-a poruncit lui El-Shikur sã zboare peste

marea agitatã ºi sã caute un loc sigur în care sã poatã acosta.

Dar vai, tot zburând peste apele nepotolite, înfruntând ploaia

ºi vânturile, într-o bunã zi El-Shikur nu s-a mai întors.

A dispãrut în furtunã.

De atunci, obiºnuia sã-i spunã Esmeralda, corbii ºi-au

pierdut semnificaþia simbolicã. Oamenii nu au mai asociat

destinul cu ei. ªi-au pierdut astfel locul natural în ordinea

universului.

Cine îi mai considera astãzi niºte prieteni, niºte tovarãºi

de viaþã?

Aducându-ºi aminte de toate aceste lucruri, Sam ºi-a

scuturat capul, nevenindu-i sã creadã cã pe unul din puii sãi

îl aºtepta un destin special. Doar nu era decât un simplu

corb…

Nu fi nãtângã, ºi-a spus ea. Adunã-te.

La urma urmei, ce ar crede prietenii ei despre aceste

gânduri? Ar crede probabil cã se lasã purtatã de orgoliu. Ar

bârfi-o pe la spate ºi ar face bancuri pe seama ei.

Un lucru chiar mai rãu i-a trecut atunci prin minte.

Ce ar crede Ernest dacã ar ºti cã se gândeºte la asemenea

prostii ridicole?

Ernest era un tovarãº de nãdejde, asta-i clar. Era

muncitor, bun, conºtiincios. În timpul celor ºapte ani în care
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au convieþuit nu l-a apucat niciodatã furia ºi nu a atacat-o.

Sam ºtia cã unii masculi îºi trateazã absolut îngrozitor

consoartele de viaþã.

Deºi din multe puncte de vedere, Ernest era cu siguranþã

tovarãºul ideal, avea totuºi limitãrile lui. Spre exemplu, nu

avea niciodatã timp sã asculte lucruri noi sau neobiºnuite.

Dacã aveai vreo idee nouã, sau un nou mod de a privi lucrurile,

era mai bine sã nu-i spui.

Pentru Ernest lucrurile nu aveau niciodatã alte nuanþe

decât alb ºi negru. Fie îi plãcea o altã pasãre, fie nu. O

conversaþie cu Ernest nu era dificilã; era pur ºi simplu

imposibilã. Enervatã, Sam a scos un croncãnit lung. Dar mai

presus de orice, o irita faptul cã începuse sã gândeascã negativ.

Apropo, unde era individul? Era timpul sã se îngrijeascã

el de cuib, în timp ce ea urma sã caute de mâncare.

Sam era amorþitã. Stãtuse deasupra ouãlor cel puþin o

jumãtate de orã. S-a ridicat uºor ºi, ridicându-ºi un picioruº,

s-a scãrpinat îndelung dupã ceafã. Of, ce bine…

ªi-a privit din nou ouãle. Nu-i aºa cã erau frumoase? Nu

mai era mult pânã când urmau sã se spargã, ºi-a spus ea,

aºezându-se din nou pe ele. Gândindu-se la cei patru puiºori

care urmau sã se nascã în lumea ei, privind-o cu ochii lor

naivi, plini de încredere, ºi cãscându-ºi larg ciocurile roze

pentru a primi de mâncare ori de câte ori se apropia de ei,

Sam a simþit un fior subit de fericire.

Nimic nu se comparã cu sentimentul maternitãþii, nu-i

aºa?

S-a simþit învãluitã de o strãlucire caldã, precum suprafaþa

plinã de muºchi de pe o stâncã încãlzitã de soare.

Scufundându-se din ce în ce mai mult în aceastã

strãlucire, Sam s-a simþit deodatã cuprinsã de o stare de pace.

Era ceva cu totul extraordinar. Nu mai trãise pânã atunci o

experienþã similarã.  Senzaþia era atât de minunatã încât Sam

ºi-a dorit sã nu înceteze niciodatã. Toate grijile ei au dispãrut.

Temerile s-au evaporat mai rapid decât o vizuinã de iepuri

speriaþi.

În timp ce se odihnea, fericitã ºi împãcatã, în aceastã

stare de liniºte interioarã, Sam a avut o viziune. Ea a avut

acces la viitor ºi ºi-a dat seama cã tovarãºii ei, corbii, nu vor

rãmâne de-a pururi în starea limitatã în care se complãceau

acum.

Frumuseþea ºi binele vor renaºte pe pãmânt, exact aºa

cum preziceau Legendele. Iar puiul care se ascundea sub

coaja sa de ou ºi care îi ocupa într-o mãsurã atât de mare

gândurile va juca un rol în tot acest proces de vindecare.

Poate cã nu va fi decât un rol neînsemnat, dar era cert

cã va contribui la marea miºcare de ansamblu.

Sam s-a înfiorat, tulburatã. Apoi, la fel de rapid cum a

apãrut, viziunea a dispãrut. A auzit în vale un croncãnit

puternic ºi autoritar ºi, deschizându-ºi ochii, ºi-a vãzut

tovarãºul de viaþã zburând în cercuri din ce în ce mai mici

ºi pregãtindu-se sã aterizeze. I-a rãspuns cu un croncãnit la

fel de prietenos.

Apoi, cu un zvâcnet puternic al aripilor, ºi-a luat zborul

din cuib ºi s-a îndreptat cãtre lacul din apropiere. Auzise
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zvonuri cã pe þãrm zãceau o grãmadã de peºti morþi. Sam

ºtia cã de cele mai multe ori aceste zvonuri erau exagerate,

dar merita sã verifice.

La urma urmei, ar fi o prostie sã rateze o masã pe cinste

din cauza unor prejudecãþi, nu-i aºa?

S-a dovedit cã zvonurile erau adevãrate. Sam s-a alãturat

imediat unui grup masiv, din care fãceau parte un ºobolan de

apã, trei coþofene, un numãr uriaº de viermi ºi vreo duzinã

de corbi. Gândindu-se, ca de obicei, la tovarãºul ei, a luat în

cioc o ultimã bucatã de pãstrãv ºi i-a dus-o lui Ernest.

Sãtui, cei doi corbi au rãmas mulþumiþi lângã cuib,

ciufulindu-ºi reciproc penele. Era un adevãrat ritual. Prima

care se lãsa scãrpinatã era Sam. Îºi lãsa întotdeauna capul în

jos, pentru ca Ernest sã îi poatã lucra penele de pe ceafã.

Acesta îi curãþa o panã, poate chiar o mângâia, dupã care o

aºeza la loc ºi trecea la alta. Apoi, Sam îºi lãsa pe spate

capul, pentru ca Ernest sã îi poatã curãþa penele de pe piept.

Dupã ce s-au mângâiat reciproc, ºi-au atins ciocurile

pentru câteva clipe, dupã care Sam s-a întors în cuib. Peste

pãdure s-a lãsat noaptea, iar broaºtele din lac ºi-au început

concertul lor de orãcãieli. Câteva coþofene s-au certat aprig

într-un copac din apropiere, iar o bufniþã care zbura pe

deasupra a huhuit scurt. Undeva, departe, s-a auzit þipãtul

unui coiot.

Ultimul gând al lui Sam înainte de a adormi a fost acela

cã tot nu au ales încã nume pentru puii lor.

Trebuie sã vorbim despre asta dimineaþa, a murmurat

ea. Pleoapele i s-au închis, iar ciocul i s-a destins într-un

zâmbet, atât cât putea zâmbi un corb. Tocmai îi trecuse prin

minte un nume pentru puiul care i-a provocat atâta tulburare.

Joshua. Îi va spune Joshua, aºa cum l-a chemat ºi pe

bunicul sãu, soþul Esmeraldei.

Era un nume cât se poate de potrivit pentru un erou,

nu-i aºa?


