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În lumea
dreptăţii





Puiul

Sandi, sã asculþi pe mãmica!

Î
ntr-o primãvarã, o prepeliþã aproape moartã
de obo sealã – cã venea de departe, tocmai
din Africa – s-a lãsat din zbor într-un lan
verde de grâu, la marginea unui lãstar. Dupã
ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început sã

adune beþigaºe, foi uscate, paie ºi fire de fân ºi ºi-a facut un
cuib pe un moºoroi de pãmânt, mai sus, ca sã nu i-l înece
ploile; pe urmã, ºapte zile de-a rândul a ouat câte un ou, în
tot ºapte ouã mici ca niºte cofeturi ºi a început sã le clo-
ceascã. Ai vãzut cum stã gãina pe ouã? Aºa sta ºi ea, doar cã
ea, în loc sã stea în coteþ, sta afarã în grâu; ºi ploua, ploua de
vãrsa, ºi ea nu se miºca; nu cumva sã pãtrunzã o picãturã de
ploaie la ouã. Dupã trei sãptãmâni i-au ieºit niºte pui drãguþi,
nu goi ca puii de vrabie, îmbrãcaþi cu puf galben ca puii de
gãinã, dar mici, parcã erau ºapte gogoºi de mã tase, ºi au
început sã umble prin grâu dupã mâncare. Prepe liþa prindea
câte o furnicã ori câte o lãcustã, le-o firi miþea în bucãþele
mici, ºi ei, pic! pic! pic! cu cioculeþele lor, o mâncau numaid-
ecât. ªi erau frumoºi, cuminþi ºi ascultãtori; se plimbau
primprejurul mamei lor ºi când îi striga: „Pitpalac!“, repede
veneau lângã ea. Odatã, prin iunie, când au venit þãranii sã
secere grâul, ãl mai mare dintre pui n-a alergat repede la
chemarea mã-sii, ºi cum nu ºtia sã zboare, haþ! l-a prins un
flãcãu sub cãciulã. Ce fricã a pãþit când s-a simþit strâns în
palma flãcãului, numai el a ºtiut; îi bãtea inima ca ceasor-
nicul meu din buzunar; dar a avut noroc de un þãran bãtrân,
care s-a rugat pentru el:
– Lasã-l jos, mã Marine, cã e pãcat de el, moare. Nu-l vezi

cã de-abia e cât luleaua?!
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Când s-a vãzut scãpat, fuga speriat la prepeliþã sã-i spu ie
ce-a pãþit.
Ea l-a luat, l-a mângâiat ºi i-a spus:
– Vezi ce va sã zicã sã nu mã asculþi? Când te-i face mare,

o sã faci cum ãi vrea tu, dar acum, cã eºti mic, sã nu ieºi
niciodatã din vorba mea, cã poþi sã pãþeºti ºi mai rãu.
ªi aºa trãiau acolo liniºtiþi ºi fericiþi. Din seceratul grâului ºi

din ridicarea snopilor se scuturaserã pe miriºte o groazã de
boabe cu care se hrãneau ºi, mãcar cã nu era vreo apã prin
apropiere, nu sufereau de sete, cã beau dimineaþa picãturi de
rouã de pe firele de iarbã. Ziua, când era cãldurã mare, stau la
umbrã în lãstar; dupã-amiaza, când se potolea vipia, ieºeau cu
toþii pe miriºte; iar în nopþile rãcoroase se adunau grãmadã, ca
sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepeliþei.
Încet-încet puful de pe ei s-a schimbat în fulgi ºi în pene,

ºi cu ajutorul mamei lor au început sã zboare. Lec þiile de
zbor se fãceau dimineaþa, spre rãsãritul soarelui, când se
îngâna ziua cu noaptea, ºi seara în amurg, cãci ziua era
primejdios din pricina hereþilor, care dãdeau târcoale pe
deasupra miriºtii.
Mama lor îi aºeza la rând ºi îi întreba: „Gata?“. „Da“,

rãspundeau ei. „Una, douã, trei!“. ªi când zicea „trei“, frrr!
zburau cu toþii de la marginea lãstarului tocmai colo lângã
cantonul de pe ºosea ºi tot aºa îndãrãt. ªi mama lor le
spunea cã-i învaþã sã zboare pentru o cãlãtorie lungã, pe
care trebuia s-o facã în curând, când o trece vara. „ªi o sã
zburãm pe sus de tot, zile ºi nopþi, ºi o sã vedem dedesub-
tul nostru oraºe mari ºi râuri, ºi marea.“
Într-o dupã-amiazã, pe la sfârºitul lui august, pe când puii

se jucau frumos în miriºte împrejurul prepeliþei, aud o
cãruþã venind ºi oprindu-se în drumeagul de pe marginea
lãstarului. Au ridicat toþi în sus capetele cu ochiºorii ca niºte
mãrgele negre ºi ascultau.
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