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Aleksei Nikolaevici Tolstoi este un bine cunoscut scriitor rus, care a abordat mai multe genuri literare. Cel care l-a consacrat a fost genul S.F., dar literatura rusã îi datoreºte ºi multe opere scrise pentru
copii, cea mai faimoasã fiind Aventurile lui Buratino
sau Cheiþa de aur.
Dupã spusele autorului, sursa de inspiraþie a fost
povestirea Pinocchio, de Carlo Collodi, pe care o citise copil fiind. Aventurile nãzdrãvanei pãpuºi din lemn
l-au impresionat atât de mult, încât le-a povestit, la rându-i,
prietenilor sãi, dar în vartiantã proprie. Pinocchio a devenit Buratino ºi întâmplãrile, altele. Neastâmpãrul firii sale îl împinge spre multe încurcãturi, fãcându-l pe
Tata Karlo, pãrintele sãu, sã sufere mult. Cu toate acestea, în finalul povestirii, datoritã isteþimii sale,
Buratino scapã de probleme ºi îi prilejuieºte multe
bucurii. Astfel, Tata Karlo îl va iubi ºi mai mult.
Personajul principal al povestirii, Buratino, a devenit rapid foarte popular printre cititorii de toate
vârstele, mai ales pentru cei mici, care au învãþat astfel cã cel mai bine este sã asculte sfatul pãrinþilor.
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Prefaþã
cu mulþi ani în urmã, pe când eram
copil, am citit o carte ce se numea
„Pinocchio sau întâmplãrile unei pãpuºi din lemn“ (în limba italianã: „Buratino“).
Le povesteam adesea prietenilor mei peripeþiile acestui Buratino. Dar le spuneam fetiþelor
ºi bãieþilor de fiecare datã altfel, inventând întâmplãri diferite de acelea din carte, deoarece ea
se rãtãcise.
Astãzi, dupã mulþi ani, mi-am amintit de
vechiul meu prieten Buratino ºi m-am gândit
sã vã spun aceastã minunatã poveste a omuleþului de lemn ºi a peripeþiilor sale.

C

Aleksei Tolstoi

Coperta ediþiei originale

Tâmplarul Giuseppe a gãsit
un buºtean de lemn,
care þipa cu glas omenesc

C

u mult timp în urmã, într-un orãºel de pe
coasta mediteraneanã, trãia un tâmplar
bãtrân, Giuseppe, supranumit Nas-Sur.
Într-o zi, el a gãsit un buºtean de lemn, un buºtean obiºnuit, bun pentru foc în iarna friguroasã.
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– Nu e un lucru rãu, ºi-a zis în sinea lui Giuseppe,
pot face din el un picior pentru masã...
ªi-a pus ochelarii, legaþi cu aþã, cãci ochelarii erau
vechi, a sucit în mânã buºteanul ºi a început sã-l ciopleascã. Dar când a început sã ciopleascã buºteanul, cã un glas foarte subþire a þipat:
– Vai, vai, mai încet, vã rog!
Giuseppe ºi-a pus ochelarii pe vârful nasului ºi a
început sã priveascã în jur, dar nu era nimeni în
încãpere.
S-a uitat sub masa de lucru – nimeni...
S-a uitat în coºul cu aºchii – nimeni...
A scos capul afarã, dar nici pe stradã nu era
nimeni...
„Oare mi s-a pãrut? – s-a gândit bãtrânul. Oare
cine a þipat?...“
A luat din nou toporul ºi, când a lovit buºteanul,
a auzit:
– Vai, mã doare, vã zic!
De data aceasta Giuseppe s-a speriat atât de tare,
încât i s-au aburit ochelarii... A examinat toate colþurile camerei, a urcat chiar ºi în vatrã ºi, întorcând
capul, mult timp a privit în horn.
„Nu este nimeni... Poate am bãut ceva nepotrivit
ºi îmi sunã în urechi?” – îºi spuse el.
Nu, astãzi nu bãuse nimic nepotrivit... Dupã ce s-a
liniºtit puþin, a luat o rindea mare, a lovit-o încet cu
ciocanul, pentru ca lama sã iasã din ee nici prea
tare, nici prea puþin, a pus buºteanul pe masa de
lucru ºi a început sã-l rindeluiascã.
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