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Giusina nu este o cămilă ca oricare alta. 
Ştiţi, desigur, că orice cămilă are două cocoaşe. La fel de mari. 

Giusina însă are două cocoaşe atât de diferite între ele, încât ai 
putea jura că în trupul ei se află, de fapt, două cămile. Şi asta 
pentru că una dintre cocoaşe e uriaşă şi ameninţătoare, precum 
un sac de cartofi gata-gata să se răstoarne pe vreun trecător care 
ar avea ghinionul să se afle chiar atunci prin preajmă. Cealaltă 
cocoaşă, în schimb, este mică şi delicată, asemenea unei cutiuţe 
de cristal, pe care un trecător ce ar avea norocul să se afle prin 
preajmă şi-ar dori să o deschidă într-o clipă, pentru a descoperi ce 
se ascunde în ea. 
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În cocoaşa mare, Giusina ţinea apă, mai dulce ca orice apă pe 
care aţi gustat-o vreodată şi care potolea setea călătorilor din deşert. 
În cocoaşa mică, în care s-ar putea crede că nu încăpea mai nimic, 
Giusina adăpostea comori. Cocoaşa mică se deschidea cu o cheiţă 
specială, pe care cămila o păstra bine ascunsă de ochii curioşilor. 



Ei bine, din pricină că era diferită, Giusina avea multe de 
îndurat din partea suratelor sale cămile, care se lăudau mereu cu 
cocoaşele lor egale, regale, fenomenale, geniale şi aşa mai departe. 



– Vai, Giusina, te-ai gândit vreodată să îţi măsori cocoaşa cea 
mică, să vezi cât mai trebuie să crească? o cerceta din priviri 
Oche larista, o cămilă plină de ea, care se credea cea mai înţeleaptă.

– Oh, Giusina, poate ar fi o idee bună să mergi să te operezi 
şi să îţi faci un transplant de cocoaşă! intervenea în discuţie şi 
Fotomodela, cămila cu picioare lungi şi subţiri şi buzele ţuguiate 
ca un semn de întrebare.

– Dragă, nu eşti deloc la modă! o atenţiona, de fiecare dată 
când se întâlneau, Frezata, a cărei coamă bogată era mereu pusă 
pe bigudiuri.
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– Iubito, nu crezi că e cazul să consulţi totuşi un doctor? 
obişnuia să o îndemne şi Guraliva, o cămilă cu gura mare şi dinţii 
şi mai mari.

De fapt, dacă ar fi întrebat un specialist în studiul cămilelor, 
el i-ar fi spus Giusinei că aceste cocoaşe egale ale doamnelor 
şi domnişoarelor cămile erau mai degrabă… BANALE. Dar 
fiindcă Giusina nu avusese niciodată ocazia să vorbească cu 
un asemenea specialist în cămile, ea se mulţumea de cele mai 
multe ori să tacă şi să îşi rumege liniştită ierburile aromate 
preferate. 

Giusina nu le mai băga de mult în seamă pe colegele cămile. 
Simţea că, în realitate, unele dintre ele erau geloase că ea putea 
merge prin deşert zile în şir fără să obosească. Că era mereu 
veselă şi glumeaţă, chiar şi când căra în spate cele mai 
apăsătoare poveri: straturi peste straturi din cele mai fine 
ţesături şi pânzeturi, teancuri de cărţi rare destinate bibliote-
cilor celor mai alese, tone de condimente care îţi mutau nasul 
la cea mai mică adiere de vânt sau pur şi simplu butoaie cu apă 
menite să-i ţină în viaţă pe cei mai temerari exploratori ai 
deşertului.

În fond, Giusina era mai degrabă o fire singuratică. Poate că, de 
fapt, doamnele şi domnişoarele cămile, cu cocoaşele lor egale cu 
tot, nu erau atât de norocoase ca ea, care ştia să se bucure de ceea 
ce avea: un acoperiş înstelat deasupra capului, o mâncare caldă la 
ceas de seară şi un infinit auriu plin de dune, în care să se plimbe 
după pofta inimii. 
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Ei, dar despre ce vorbim noi aici? Este momentul să vă 
povestesc puţin despre Marele Orient. Pentru că, da, Giusina 
locuieşte în Marele Orient. Unde este Marele Orient? – mă veţi 
întreba. Departe, departe, în deşert. Acolo unde ziua este atât 
de cald, încât şopârlele – care nu suportă defel apa – se visează 
înotând în râurile repezi ale munţilor; iar noaptea este atât de 
frig, încât şopârlele tânjesc din nou după dogoarea sufocantă 
a amiezii. 

Acolo unde şacalii fioroşi îi atacă pe călă torii osteniţi ai 
deşerturilor; iar fluturii imenşi şi păsările cu penaj de curcubeu 
îi întâmpină pe norocoşii vizitatori ai oazelor răcoroase. Acolo 
unde locuitorii au pielea măslinie şi sufletul generos. Acolo 
unde cresc palmieri imenşi, cu frunzele verzi măturând aerul 
plin de nisip. 

Acolo unde poţi mânca pe săturate migdale aromate, 
smochine dulci, curmale săţioase şi îţi poţi astâmpăra setea cu 
suc de rodii. Acolo unde sunt dune de nisip cât vezi cu ochii, 
iar ochii sunt şi ei plini de nisip, aşa că, de fapt, nici nu mai 
poţi vedea bine nici unde e nisipul, nici unde e orizontul, nici 
măcar unde eşti tu. Acolo unde sunt multe cămile, purtând pe 
cocoaşele lor întregul cer plin de stele. Acolo se află Marele 
Orient. Şi chiar acolo locuieşte Giusina. 

Giusinei îi plăcea foarte mult viaţa ei de cămilă. Dar cel  
mai mult se mândrea cu faptul că lucra pentru Marele Şeic 
din Orient.



Acesta nu era nimeni altul decât cel mai arătos şi mai fandosit 
motan din întregul Orient. Faldurile de grăsime – acumulate în 
timp graţie miilor de feluri de mâncare savurate – i se revărsau 
pe burtica plină de puf, iar ochii lui semănau cu soarele 
deşertului. Motanul avea, desigur, o coadă lungă, care se înfoia 
de fiecare dată când îl supăra ceva şi se unduia când era 
mulţumit. Ah, şi să nu uităm turbanul aşezat pe creştet, asemenea 
unei coroane pline de pietre preţioase şi pene. Marele Şeic din 
Orient era pisicos de frumos!

Giusina era cea mai fidelă slujitoare a sa, iar Marele Şeic o 
aprecia pentru serviciile pe care i le făcea, fără să aştepte nimic 
în schimb. 







Marele Şeic locuia într-un palat 
imens, cu acoperiş din sticlă, prin 
care se vedeau ziua furtunile 
deşertului, iar noaptea, stelele 
căzătoare. Avea atât de multe 
camere, încât pe unele dintre ele nici 
nu apucase să le viziteze vreodată, 
dar fiecare era specială: 


