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Carlo Collodi este cel  mai cunoscut pseudonim al lui Carlo  Lorenzini, jurnalist
ºi scriitor italian, nãscut la Florenþa în 1826. Încã de tânãr i-a plãcut sã studieze ºi a
dobândit solide cunoºtinþe de literaturã ºi muzicã. A frecventat importante cercuri
literare ºi a cãlãtorit mult. Cariera de scriitor ºi-a început-o când avea doar 20 de ani,
cu articole în publicaþii culturale, dintre care amintim cel mai important periodic la
acea vreme: „L’Italia musicale“ („Italia muzicalã“). În 1856 a adoptat pseudonimul
Collodi, dupã locul de naºtere al mamei sale, Angela Orzali. Cu acest pseudonim
ºi-a  semnat lucrãrile în perioada 1870-1880.

A început  cu excelente traduceri ale poveºtilor din literatrura francezã
(Charles Perrault, în special), dupã care au urmat propriile povestiri pentru copii,
având o înclinaþie deosebitã pentru acestea, dorind sã îmbine în mod plãcut
farmecul adus de lumea mirificã a basmelor cu anumite noþiuni elementare, nece-
sare pentru a pune bazele unui sistem educaþional.

În 1881, a început sã contribuie în mod constant la apariþia primelor periodice
dedicate copiilor. În „Revista pentru copii“ (Il giornale per i bambini“) apare primul
articol, care va constitui baza „Aventurilor lui Pinocchio“ („Le avventure di
Pinocchio“), denumitã iniþial „Povestea unei pãpuºi“ („Storia di un burattino“).

Pinocchio este numele pe care simpaticul meºter Gepetto îl dã unei pãpuºi din
lemn, care va prinde viaþã. Pãpuºa din lemn va trece prin numeroase aventuri, toate
cauzate de nãzdrãvãnia, inocenþa ºi uneori încãpãþânarea, specifice copiilor, dar
care, în final, îl vor aduce pe drumul cel bun. (Memorabil este nasul lui Pinocchio,
despre care, chiar ºi în ziua de azi, micuþii ºtiu cã el creºtea ori de câte ori pãpuºa
spunea o minciunã.)

Imediat dupã apariþie, „Aventurile lui Pinocchio“ a devenit lucrarea cu cele
mai multe copii, dupã Biblie ºi Coran. 

Carlo Collodi a încetat din viaþã în 1890, fiind înmormântat în cimitirul memo-
rial din San Miniato al Monte. Numele sãu a rãmas în istoria literaturii universale
pentru activitatea jurnalisticã ºi scriitoriceascã, dar mai ales pentru „Aventurile lui
Pinocchio“, scrisã iniþial ca divertisment, dar care a cãpãtat ulterior valori morale,
orice copil înþelegând de aici care este drumul de urmat.

Meritul literar al lui Collodi este recunoscut în întreaga lume.
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I

Cum se fãcu cã meºterul Ciliegia, tâmplar, sã gãseascã
o bucatã de lemn care plângea ºi râdea ca un copil.

A fost odat\…
— Un rege! — vor spune îndat\ micii mei cititori.
Nu, b\ie]i, a]i gre[it. A fost odat\ o bucat\ de lemn.
Nu era un lemn de lux, ci o simpl\ bucat\ de bu[tean, dintre

acelea care se pun iarna în sobe [i în c\minuri pentru a aprinde
focul [i pentru a înc\lzi camerele.

Nu [tiu cum s-a întâmplat, dar fapt este c\ într-o bun\ zi
aceast\ bucat\ de lemn a nimerit în pr\v\lia unui b\trân tâmplar,
care se numea me[terul Antonio, cu toate c\ îl strigau me[terul



Cirea[\, din pricina vârfului nasului s\u, întotdeauna lucios [i
vân\t ca o cirea[\ coapt\. Cum v\zu me[terul Cirea[\ acea
bucat\ de lemn, se bucur\ grozav [i, frecându-[i mâinile de
mul]umire, bolborosi cu jum\tate de glas:

— Lemnul acesta a nimerit la timp: vreau s\-l folosesc pentru
a face un picior de m\su]\.

Zis [i f\cut, lu\ îndat\ securea ascu]it\, pentru a începe s\-i
scoat\ scoar]a [i s\-l sub]ieze; dar când fu pe punctul de a-i da
prima lovitur\ cu securea, r\mase cu bra]ul suspendat în aer,
deoarece auzi un gl\scior sub]irel, sub]irel, care zise rugându-se:

— Nu m\ lovi a[a tare!
Închipui]i-v\ cum a r\mas bunul [i b\trânul me[ter Cirea[\!
Î[i roti ochii speria]i prin toat\ camera, pentru a vedea de

unde oare putea s\ fi ie[it gl\sciorul acela, dar nu v\zu pe
nimeni; se uit\ sub mas\, nimeni; se uit\ într-un dulap, care
st\tea întotdeauna închis, [i nimeni; se uit\ în co[ul cu tala[ [i cu
rumegu[, [i nimeni; deschise u[a pr\v\liei, pentru a arunca o
privire [i pe strad\, [i nimeni! Sau poate…

— Am în]eles, spuse atunci, râzând [i sc\rpinându-[i peruca:
se vede c\ gl\sciorul a fost în închipuirea mea.

Înapoi la lucru.
{i, luând din nou securea în mân\, trase o serioas\ lovitur\

pe bucata de lemn.
— Vai, m-a durut! ]ip\, v\itându-se, gl\sciorul cunoscut.
De data aceasta, me[terul Cirea[\ r\mase înlemnit, cu ochii

sco[i din orbite de team\, cu gura c\scat\ [i cu limba atârnân -
du-i pân\ la b\rbie, ca un cap grotesc, sculptat pe o fântân\.

De îndat\ ce-[i rec\p\t\ graiul, începu s\ zic\, tremurând [i
bâlbâind de spaim\:

— Dar de unde o fi ie[it gl\sciorul acesta care a zis „Vai“?…
[i totu[i aici nu e nici ]ipenie de om. O fi din întâmplare bucata
asta de lemn, care s\ fi înv\]at s\ plâng\ [i s\ se vaite ca un copi-
la[? Nu pot s\ cred. Lemnul acesta, iat\-l aici, e o bucat\ de
lemn pentru c\min, ca toate celelalte; [i aruncându-l în foc, faci
s\ fiarb\ o oal\ de fasole. Sau oare...? S\ se fi ascuns cineva
în\untru? Dac\ e cineva ascuns în\untru, cu atât mai r\u pentru
el. Îl aranjez eu acum!
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{i zicând astfel, smuci cu amândou\ mâinile biata bucat\ de
lemn [i începu s-o trânteasc\ f\r\ mil\ de pere]ii camerei.

Apoi se puse s\ asculte, pentru a auzi dac\ era vreun gl\scior
care s\ se vaiete. A[tept\ dou\ minute, [i nimic… cinci minute,
[i nimic; zece minute, [i nimic!

— Am în]eles, zise atunci, silindu-se s\ râd\ [i ciufulindu-[i
peruca: se vede c\ gl\sciorul acela care a zis „Vai!“ a fost în
închipuirea mea. Înapoi la lucru.

{i deoarece îi intrase frica în sân, încerc\ s\ îngâne un cân-
tec, a[a, ca s\-[i fac\ un pic de curaj.

Între timp, punând securea deoparte, lu\ în mân\ rindeaua,
pentru a netezi [i a cur\]a bucata de lemn; dar în timp ce tr\gea
cu rindeaua în sus [i în jos, auzi gl\sciorul cunoscut, care-i zise
râzând:

— Înceteaz\! M\ gâdili pe tot corpul. 
De data aceasta, bietul me[ter Cirea[\ c\zu jos ca lovit de

tr\snet! Când deschise din nou ochii, v\zu c\ era a[ezat pe jos.
P\rea transfigurat [i pân\ [i vârful nasului, din vân\t cum era
aproape întotdeauna, se f\cuse albastru, de a[a mare spaim\.

II

Meºterul Cireaºã dãruieºte bucata de lemn prietenului
sãu Geppetto, care o ia pentru a-ºi fãuri o marionetã
minunatã, care sã ºtie sã danseze, sã se dueleze ºi sã

facã salturi mortale.

În momentul acela, se auzi o b\taie în u[\.
— Intra]i, v\ rog, zise tâmplarul, f\r\ a avea puterea de a se

ridica în picioare.
Atunci intr\ în pr\v\lie un b\trânel vioi [i sprinten, care se

numea Geppetto; dar b\ie]ii din vecin\tate, când voiau s\-l
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scoat\ din s\rite, îl strigau cu porecla „M\m\ligu]\“, datorit\
perucii sale galbene, care sem\na foarte bine cu m\laiul.

Geppetto era foarte sup\r\cios. Vai de cel care îl striga
„M\m\ ligu]\“! Devenea pe loc o fiar\ [i nu mai era posibil s\-l
domole[ti.

— Bun\ ziua, me[tere Antonio, zise Geppetto, ce faci acolo pe jos?
— Înv\] furnicile s\ socoteasc\.
— Î]i doresc succes.
— Ce te-aduce la mine, cumetre Geppetto?

— Picioarele!… Afl\, me[tere Antonio, c-am venit la dum-
neata ca s\-]i cer un serviciu.

— Iat\-m\ gata s\ te servesc, r\spunse tâmplarul, ridicându-se
în genunchi.

— Azi diminea]\, mi-a tr\snit o idee prin cap.
— S-o auzim.
— M-am gândit s\-mi fac o frumoas\ p\pu[\ de lemn, o ma -

rionet\; dar o marionet\ minunat\, care s\ [tie s\ danseze, s\ se
bat\ în duel [i s\ fac\ salturi mortale. Cu aceast\ marionet\
vreau s\ fac înconjurul lumii, ca s\-mi câ[tig un codru de pâine
[i un pahar de vin. Ce p\rere ai?

— Bravo, M\m\ligu]\! strig\ micu]a voce cunoscut\, care nu
se în]elegea de unde ie[ea.

Auzindu-se strigat „M\m\ligu]\“, cum\trul Geppetto se f\cu
ro[u de mânie ca un ardei [i, întorcându-se c\tre tâmplar, îi zise
înfuriat la culme:

— De ce m\ insul]i?
— Cine te insult\?
— Mi-ai zis „M\m\ligu]\“!
— N-am fost eu.
— Nu lipse[te decât s\ spui c-am fost eu! Î]i spun c\ ai fost

dumneata.
— Ba nu!
— Ba da!
— Ba nu!
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— Ba da!
{i înfierbântându-se, din ce în ce, trecur\ de la vorbe la fapte

[i, apucându-se de p\r, se zgâriar\, se mu[car\ [i se oc\râr\.
Lupta fiind încheiat\, me[terul Antonio se g\si cu peruca

galben\ a lui Geppetto în mâini, iar Geppetto î[i dete seama c\
avea în gur\ peruca înc\run]it\ a tâmplarului.

— D\-mi înapoi peruca! strig\ me[terul Antonio.
— Iar tu, d\-mi-o pe-a mea, [i s\ facem iar\[i pace.
Cei doi b\trânei, dup\ ce [i-au reluat fiecare peruca proprie,

î[i strânser\ mâna, jurând s\ r\mân\ buni prieteni pe toat\ via]a.
— Deci, cumetre Geppetto, zise tâmplarul ca semn de

împ\care, ce dore[ti de la mine?
— A[ vrea pu]in lemn pentru a-mi f\uri marioneta. Îmi dai

ceva lemn?
Me[terul Antonio, foarte mul]umit, se duse îndat\ s\ ia de pe

masa de lucru acea bucat\ de lemn, care îi cauzase atâta fric\.
Dar când vru s-o dea prietenului, bucata de lemn îi trase o
zguduitur\ [i, alunecându-i violent din mâini, se n\pusti cu pu -
tere în gambele desc\rnate ale s\rmanului Geppetto.

— Ah! Me[tere Antonio, asta e polite]ea cu care îmi înmânezi
darul dumitale? Aproape c\ m-ai schilodit.

— Jur c\ n-am fost eu!
— Atunci am fost eu!
— Toat\ vina e a lemnului acestuia.
— {tiu c\ e a lemnului; dar dumneata mi l-ai aruncat peste

picioare.
— Nu l-am aruncat eu!
— Mincinosule!
— Geppetto, nu m\ insulta; de nu, î]i spun „M\m\ligu]\“!
— M\garule!
— M\m\ligu]\!
— Tâmpitule!
— M\m\ligu]\!
— Maimu]oi urât!

PINOCCHIO 9



— M\m\ligu]\!
Auzind c\-l strig\ a treia oar\ „M\m\ligu]\“, Geppetto, orbit

de furie, se arunc\ asupra tâmplarului; [i ca urmare, [i-au tras
lovituri cu nemiluita.

B\t\lia sfâr[indu-se, me[terul
Antonio se trezi cu dou\ zgârie-
turi în plus pe nas, iar cel\lalt, cu
doi nasturi în minus la hain\.
Dup\ ce [i-au încheiat socotelile
în felul acesta, î[i strânser\ mâna
[i jurar\ s\ r\mân\ buni prieteni
pe toat\ via]a.

Între timp, Geppetto lu\ cu
sine iscusita bucat\ de lemn [i,
mul]umindu-i me[terului Anto -
nio, se întoarse acas\, [chio -
p\tând pu]intel [i cl\tinându-se.

III
Întors acasã, Geppetto începe

îndatã sã-ºi confecþioneze marioneta
ºi îi pune numele de Pinocchio.
Primele ºtrengãrii ale pãpuºii.

Casa lui Geppetto era o c\ m\ru]\ la
parter, care primea lumin\ din spa]iul
liber de sub o scar\.

Mobilierul, nici c\ se putea mai sim-
plu; un scaun vechi, un pat nu prea bun [i
o m\su]\ deteriorat\ în întregime. Pe
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