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Malul râului

Pentru ca venise vremea curateniei de primavara, Sobolul muncise din greu toata dimineata. Mai intâi 
maturase, dupa care §tersese praful; apoi se urcase pe scari, pe praguri §i pe scaune, spoind totul cu var. Si tot a§a, 
pâna ce ajunse sa aiba gâtul §i ochii plini de praf, blana sa neagra sa fie vârstata cu dungi de var, spatele 
sa-l doara, iar bratele sa-i amorteasca de oboseala. Primavara i§i facea simtita prezenta vesela pe cer, in 
pamântul de sub picioarele sale §i de peste tot in jur, patrunzând chiar §i in casuta lui intunecata §i modesta cu 
aerul ei de nemultumire diving §i  de dor. Tocmai de aceea, fu chiar surprinzator ca,  dintr-odata,  Sobolul i§i 
arunca bidineaua pe podea, spunând:

Ah, ce pacoste! dupa care: Ei, la naiba! §i: Da-o-ncolo de curatenie de primavara!, iar apoi ie§i 
grabit  din  cask  fara  macar  sa-§i  mai  puns  haina.  Aerul  reavan avea  in  el  un  fel  de  chemare 
irezistibila, a§a ca Sobolul porni direct care tunelul abrupt care dadea in drumul din pietri§ pe care 
treceau din când in când trasuri §i care facea parte din domeniul animalelor care-§i duc traiul mai aproape de 
soare §i de aer. A§a ca porni sa se mi§te, sa se zbata, sa se impinga §i apoi sa se zbata din 
nou, agitând de zor din lăbute §i murmurându-§i in barbs:

Hopa-sus! Hopa-sus! pâna ce, intr-un final, poc!, nasucul lui dadu de soare §i Sobolul se trezi in 
iarba calda a unei paji§ti intinse. A§a da! i§i spuse el. E mai bine decât sa varuiesc!
Razele soarelui ii lovira, pline de fierbinteala, blana, vânticelul molcom ii mângâia fruntea incalzita §i, 

dupa lini§tea mormântala a vizuinii in care statuse inchis atât de mult, cântecul fericit al pasarelelor i se parea 
auzului sau sensibil un strigat. Sarind cu toate cele patru picioare ale sale, cuprins de bucuria de a trai  §i de a 
simli primavara – fara curatenia de rigoare – traversa paji§tea pâna ce ajunse la gardul viu aflat in celalalt 
cap.&

Stai pe loc! spuse un iepure batrân care statea in dreptul sparturii din gard.  Sase penny taxa 
pentru privilegiul de a trece pe un drum privat!
Dar fu dat la o parte imediat de Sobol, care-§i continua drumul cu pa§i repezi §i dispretuitori, facându-

le in ciuda celorlalli iepuri, care ridicasera §i ei capetele din vizuinile lor ca sa vada de ce se iscase atâta 
zarva.

Vedea-v-a§ friptura! Vedea-v-a§ friptura! zise el, batjocoritor,  §i deja ajunsese departe pâna 
ce urechiatii reu§ira sa gaseasca un raspuns multumitor.
Apoi incepura sa bombaneasca intre ei:

Ce prost e§ti! De ce nu i-ai zis ca...
Ei, da’ tu de ce n-ai spus ca...
Ai fi putut sa-i aduci aminte ca... §i a§a mai departe, dupa cum le era obiceiul; dar,

bineinteles, era deja mult prea târziu, a§a cum se intâmpla adesea in astfel de situatii.
Totul parea prea frumos ca sa fie adevarat. Porni incolo  §i incoace pe paji§ti, cu mi§cari repezi, de-a 

lungul gardurilor vii, prin crânguri, iar ochii sai intâlneau pretutindeni pasari care-§i construiau cuiburile, flori care-§i 
deschideau bobocii  §i frunze frematând – toata suflarea era fericita, absorbita §i prinsa in continua schimbare 
caracteristica vietii. Si, in loc sa fie mereu chinuit de con§tiinta, care sa-i §opteasca vinovata: „La varuit! La 
varuit!”, Sobolul nu se gândea la altceva decât la cât de bine era sa se §tie singurul lene§ printre atâtia cetateni 
muncitori. La urma urmelor, cel mai frumos aspect al unei vacante nu e neaparat sa te odihne§ti tu, ci sa-i vezi in 
acest timp pe toti ceilalli continuându-§i treburile de zi cu zi.

Tocmai medita ca fericirea pe care o simtea era completa când, cum mergea el a§a fara tinta 
incolo §i incoace, se trezi dintr-odata pe marginea unui râu cu apele umflate. Nu mai vazuse niciodata un râu – 
acest animal lucitor, cu trup ca de §arpe, dar imens, care alerga §i



chicotea neincetat, in§facând lucrurile, bolborosind §i parasindu-le hohotind, doar pentru a se arunca asupra altor 
tovara§i de joaca, cotropindu-i, de§i ace§tia se eliberau din strângerea lui numai pentru a fi prin§i din nou  §i 
imbrali§ali voios. Totul era doar o scuturare §i o vibralie neincetata – scânteieri, straluciri §i sclipiri, clipocit 
§i invârtejire, bolboroseli §i flecareala. Sobolul era de-a dreptul incântat, fascinat, vrajit. Începu sa lopaie de-a 
lungul râului a§a cum fac creaturile mititele pentru a  line pasul cu una mai mare, care-i vraje§te cu tot felul de 
pove§ti interesante; intr-un final, obosi intr-atât incât se a§eza pe mal, cu râul flecarind in continuare tot felul de 
bolboroseli in care erau prinse cele mai bune pove§ti din lume, trimise tocmai din centrul Pamântului pentru a fi 
povestite in sfâr§it nesatulei mari.

Cum statea el pe iarba §i privea dincolo de panglica lucitoare a râului, ochii ii furs atra§i de o gaura 
neagra sapata in malul opus, chiar lânga marginea apei §i incepu sa se gândeasca, visator, ce sala§ dragul 
§i  confortabil  ar  fi  aceasta pentru un animal  cu puline nevoi,  dar  dornic  sa aiba o asemenea de bijuterie  de 
re§edinla, lânga apa, aflata dea-supra nivelului de inundare §i ferita de zgomote §i praf. În timp ce Sobolul 
admira gânditor aceasta vizuina, in cercul negru al gurii acesteia paru sa luceasca timp de o secunda ceva mic 
§i intunecat, dupa care disparu, iar apoi stralucirea se ivi din nou, de parca ar fi fost vorba de o stea mititica, prinsa 
in adâncul pamântului. Dar, având in vedere circumstanlele, era prea pulin probabil sa fie vorba chiar de o stea... §i 
era prea lucitoare  §i prea mica pentru a fi vorba de un licurici. Apoi, sub privirile lui, stralucirea aceea clipi la el, 
dezvaluindu-se a fi un ochi, dupa care, treptat-treptat, un chip micul incepu sa prinda contur in jurul lui, ca rama 
pe marginile unui tablou.

O fala mica §i maronie, cu mustali.
Un chip rotund §i serios, cu aceea§i stralucire in ochi care-i atrasese atenlia Sobolului in primul moment.
Cu urechi mici, dragule, §i par des, matasos. Era 
Sobolanul-de-apa!
Cele doud animale se ridicara in doud lăbule §i se privira, precaute.

Ziua bunk jupâne Sobol! spuse Sobolanul-de-apa.
Ziua buns §i dumneata, jupâne Sobolan! raspunse Sobolul.
Ai vrea sa treci pe partea asta? se interesa imediat Sobolanul.
Da, u§or de zis, zise Sobolul, oarecum bosumflat, având in vedere ca, pentru el, tot ce

linea de râuri §i viala pe malurile lor era ceva cu totul §i cu totul nou.
Sobolanul-de-apa nu spuse nimic, ci doar se apleca, dezlega o frânghie §i trase de ea; 

apoi  urca  u§urel  intr-o  barcula  pe  care  Sobolul  nu  o  observase.  Aceasta  era  vopsita  in 
albastru pe dinafara §i in alb pe dinauntru  §i era mare cât pentru doud animale. Vazând-o, 
Sobolul i§i simli inima tresarind de bucurie, chiar daca nu inlelegea inca pe deplin la ce era 
buns dracovenia aceasta.

Sobolanul-de-apa porni sa vâsleasca,  cu mi§cari  indemânatice,  §i  ajunse repede de 
cealalta parte. Apoi i§i intinse o labula din falk ajutându-l pe Sobol sa urce la bord cu pa§i 
nesiguri.

Sprijina-te de aia! ii spuse el. Hai, hai, mai cu vială! iar, spre surprinderea §i bucuria sa, Sobolul 
se trezi a§ezat nici mai mult nici mai pulin decât la pupa unei barci adevarate.

Asta chiar ca a fost o zi minunata! spuse el, in timp ce Sobolanul-de-apa impinse barca de la 
mal §i se apuca din nou sa vâsleasca. Stii, n-am mai mers niciodata cu barca, de când ma §tiu!

Poftim? striga Sobolanul-de-apa, care ramasese cu gura cascata de uimire. N-ai mai mers 
cu... adica, niciodata n-ai... ei, vreau sa zic... dar ce-ai facut, atunci, pâns acum?


