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Wilhelm Hauff, poet
ºi prozator german, s-a
nãscut la Stuttgart. La
vârsta de ºapte ani îºi
pierde tatãl, iar familia
se mutã la Tübingen, în
casa bunicului matern.

Aici urmeazã clasele pri mare ºi mai târziu, absolvã cursu -
rile Universitãþii din acelaºi oraº, specialitatea Filozofie
ºi Teologie. 

Începe sã scrie poveºti ºi, în ciuda vieþii sale scurte,
devine prolific în acest sens. Poveºtile sunt pline origi-
nalitate ºi dovedesc talentul scriitoricesc cu care a fost
înzestrat. Relatãrile sunt hazliii, dar ºi cu tâlc, ceea ce
l-a propulsat în rândul celor mai buni prozatori ai
începutului de secol XIX.

Scrierile lui Wilhelm Hauff sunt populare în þara sa
natalã, dar ºi în alte þãri, ºi se citesc cu plãcere atât de
copii, cât ºi de adulþi. „Omuleþul de sticlã“, „Povestea
lui Muc cel Mic“, „Piticul Nas Lung“, „Povestea Califului
Barzã“ º.a. sunt dintre cele mai apreciate.
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Cum au fost gãsite
aceste poveºti

I
ntr-o dupã-amiazã, Regina Zânelor stãtea
în biroul ei ºi îºi bea ceaiul. Regina Zâ -
nelor, gândindu-se cum sã-i bucure ºi mai
mult pe copii, a devenit editor. Ea a venit
la Londra, ºi-a gãsit un birou, undeva, la

ultimul etaj al unei clãdiri, apoi ºi-a trimis zânele
prin toatã Europa în cãutare de cãrþi pentru copii.
Acestea au plecat în toate direcþiile ºi au adus înapoi
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atât de multe manuscrise ºi cãrþi, încât Regina
Zânelor publica volum dupã volum din „Biblioteca
Copiilor”, ºi încã îi mai rãmâneau multe de fãcut.

ªi cum stãtea ea acolo, gândindu-se la toate po -
veºtile pe care le publicase ºi la toate pe care urma
sã le publice, orologiul Catedralei Sfântul Paul a bã -
tut încet ora cinci. Regina Zânelor ºi-a turnat o ul -
timã ceaºcã de ceai, a terminat de sortat o grãmadã
de scrisori, pe care le-a aºezat frumos în sertarele
biroului ei, ºi acum asculta în direcþia camerei de
lângã biroul ei. Pe scãri era un du-te-vino continuu.
Reginei Zânelor i se pãrea cã, din camera alãturatã,
se aud fragmente dintr-un cântec.

În camera aceea erau depozitate cãrþi ºi manu-
scrise, scrisori ºi colete ambalate în hârtie maronie,
ºi tot acolo, pe marginea unui coº foarte mare de gu -
noi, care aparþinea editurii Reginei Zânelor, stãtea
Gogul Mogul ºi citea manuscrise. Gogul Mogul era
o creaturã stranie, cu picioare lungi ºi cu un cap
minuscul, care venise tocmai din Þara Zânelor, pen-
tru a ajuta la publicarea de poveºti potrivite pentru
cititorii copii. Acesta era devotat trup ºi suflet Reginei
Zânelor ºi citea zilnic, cu perseverenþã, mormane
întregi de manuscrise, în ciu da faptului cã ofta des
de dor, cãci dorea sã se întoarcã la el acasã, în Þara
Zânelor.

Dar acuma nu ofta. ªi în timp ce Regina Zânelor
a deschis încet uºa ca sã-l cheme la ea, acesta dan -
sa uºurel ºi flutura o telegramã pe ritmul muzicii. La
vederea reginei, izbucni în râs, grozav de bucuros.
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– Absenþa zânei din Germania nu trebuie sã ne
întristeze, îi strigã el, cãci ea este pe drum ºi se va
întoarce în curând acasã. Mi-a telegrafiat din Dover,
va sosi aici la timp, pentru ºedinþa zânelor. Dupã ce
a trecut peste mãri ºi þãri, traversând pãduri ºi câmpii,
a gãsit, în sfârºit, povestea „Omuleþului de Sticlã“.

– Este o veste foarte bunã, o veste cu adevãrat
foarte bunã, i-a spus Regina Zânelor, luând telegra-
ma în mânã. Cãci dupã cum stãteau lucrurile, îmi
pierdusem toatã rãbdarea cu ea. Din Franþa, din
Irlanda, din Grecia, chiar ºi pânã din Rusia, ne-au
sosit poveºti nenumãrate. Dar din Germania, care
este cu mult mai aproape ºi cu o viaþã literarã mult
mai bogatã, nu a sosit nimic. Ca ºi cum nu ar exista
o grãmadã de basme acolo... Trebuie doar sã le
gãseºti. Dar nu am niciun dubiu cã ea a irosit atât
de mult timp, tocmai pentru cã era pornitã sã
gãseascã aceste poveºti mai deosebite.

– Pe cuvântul meu! îi rãspunse Gogul Mogul,
zâmbind cu seninãtate la vederea unei mari pete
de cernealã care îi decora degetul arãtãtor.

– Desigur cã te vei duce ºi o vei întâmpina la ga -
rã, i-a spus Regina Zânelor, o vei duce acasã, iar
apoi îi vei chema un taxi. ªedinþa va începe la ora
nouã seara, vor participa toate zânele care nu sunt
plecate în deplasare. ªi ai grijã, te rog, sã nu în -
târzii, aºa cum s-a întâmplat luna trecutã!

Tonul vocii ei era aspru, dar în ciuda acestui lu -
cru, Gogul Mogul continua sã zâmbeascã cu zâm-
betul lui dulce.
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Câteva ore mai târziu, lumina zilei trecuse, iar
luna sclipitoare privea în jos la strãzile aglomerate
din Londra, eclipsând luminile galbene ºi palide ale
felinarelor cu gaz ºi strãlucirea celor câteva vitrine
de magazin luminate electric. Lumina lunii îºi croia
drum prin curþile oamenilor ºi pe aleile întortochea -
te ale oraºului, ºi cobora încet peste un coridor în -
gust, pe care îl inunda cu strãlucirea ei, prin care mer -
geau grãbite, douã câte douã, figuri feminine îm -
brãcate cu raglane 1 ºi ºaluri.

Ele au dispãrut repede în spatele unei uºi cu ar -
cade. Lumina lunii nu putea rãzbate prin ea, dar dea -
supra era un rând de ferestre arcuite cu tocuri de
piatrã. A pãtruns prin ele într-o salã din alte vremuri,
mare ºi lungã, iar acolo a regãsit figurile cunoscute
ale zânelor.

Am dubii cã v-aþi fi dat seama cine erau acestea.
Nici eu nu mi-aº fi dat seama, dacã nu aº fi lucrat
în noaptea aceea la garderoba de la parter. Acolo
mã ocupam de pãlãrii, de raglane ºi de paltoane,
chiar ºi de o pereche de galoºi. ªi le scuturam plin
de curiozitate, pentru cã voiam sã descopãr, ce fel
de creaturi minunate ieºeau din acele haine în -
tunecate. Mã întreb dacã aþi vãzut vreodatã un flu-
ture ieºind din crisalida 2 lui. Aþi vãzut oare crea-

10

1 Croialã specialã a unor obiecte de îmbrãcãminte, la
care partea superioarã a mânecii începe de sub guler.
Hainã cu asemenea croialã.

2 Nimfã, la lepidoptere, între stadiul de omidã ºi cel de
fluture.




