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Zânele Anotimpurilor

A

fost odatã o fetiþã frumoasã ºi bunã, pe nume Eliza, care iubea florile, pãsãrile, animalele, cerul, ploaia, zãpada… Cãci aºa o învãþaserã
pãrinþii ei: sã respecte ºi sã iubeascã natura.
– Mãmico, de ce înfloresc pomii? întrebã într-o zi fetiþa, privind pe
fereastrã cãtre parcul de vizavi.
– Sunt vestitorii primãverii, draga mea.
– Dar greierii de ce cântã în fiecare noapte de varã?
– Se bucurã ºi ei cã-i cald!
– Dar frunzele copacilor de ce cad?
– Pentru cã vine toamna.
– ªi de ce ninge?
– Pentru cã aºa se întâmplã iarna! Acum eºti mititicã, Eliza, dar când vei
merge la ºcoalã, vei învãþa ºi vei înþelege mai multe! rãspunse mama, zâmbind.
Pânã atunci, imagineazã-þi cã fiecare anotimp este, de fapt, o zânã.
– Dacã, într-adevãr, ar exista Zâne ale Anotimpurilor, tare mi-aº dori sã le cunosc! Nici nu ºtiu care mi-ar plãcea mai mult, zise Eliza, apoi se duse direct la
culcare, în pãtuþul ei cu plãpumioarã roz.
Îºi luã prietena din pluº care-i þinea companie în somn, pe oiþa Dolly, ºi adormi.
În vis, se fãcea cã fetiþa mergea pe o cãrare dintr-o pãdure (cu ea în vis era ºi
oiþa, prietena ei care, surprizã, mergea singuricã, pe cele patru picioruºe ale ei,
de parcã era o oiþã adevãratã). ªi, tot mergând ele aºa, ajunserã la o rãscruce.
Pe care drum sã o apuce?
– Sã mergem înainte, Elizuca! îi ºopti oiþa Dolly, parcã citindu-i gândurile.
– Bine! încuviinþã fetiþa, cãreia i se pãrea acum, în vis, foarte firesc sã converseze cu jucãria ei din pluº.
Pe mãsurã ce înaintau, în faþa ochilor li se înfãþiºau livezi de pomi înfloriþi, în
nuanþe minunate de roz, alb ºi verde deschis. Peste tot erau flori, se auzeau zumzete de albinuþe, zburau fluturaºi de o frumuseþe nemaivãzutã, iar pãsãrelele ciripeau ºi un parfum îmbãtãtor le învãluia.
– Vai, cât este de frumos! exclamã Eliza, învârtindu-se pe iarba fragedã pânã
când, ameþitã fiind, cãzu.
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Dar nu se lovi. Iarba era atât de moale, încât pãrea un covor þesut de niºte mâini mãiastre.
– E taaare frumos! zise oiþa Dolly. Eu cred c-am sã mãnânc niºte iarbã din
aceasta proaaaspãtã! Ce buuunã e! Be-he-he!
Deodatã, deasupra lor se ivi un noruleþ alb, sclipitor, care coborî lângã prietenele noastre ºi se transformã în... Cine credeþi? Însãºi Zâna Primãvarã!
– Bine ai venit, Elizuca! o întâmpinã zâna pe fetiþã, care o privea uimitã.
Cãci Zâna Primãvarã era atât de frumoasã! Avea un pãr lung, bãlai ºi purta o rochie
þesutã numai din brânduºe, ghiocei ºi viorele, iar pe cap, o coroniþã din flori de cireº.
– Zânã Primãvarã, cât mã bucur sã te cunosc!
– ªi mie-mi pare bine! Spune-mi, draga mea, ce-þi place la anotimpul meu? o
întrebã zâna.
Dupã ce se gândi un pic, Eliza rãspunse:
– Primãvara îmi este dragã pentru cã reprezintã noul, începutul; atunci se întorc
la noi pãsãrile cãlãtoare, soarele aduce mai multã cãldurã, flori minunate rãsar în
pãduri, pe câmpii ºi în grãdinile oamenilor! Toate acestea mã fac sã cânt de bucurie!
– Îþi mulþumesc, fetiþã dragã, pentru cuvintele frumoase! Uite, pentru cã ai fost
atât de drãguþã, îþi dãruiesc acest ghiocel, sã-þi poarte noroc! Acum, mergi mai
departe, sã le cunoºti ºi pe celelalte trei surori-anotimpuri ale mele! Cu bine!
ªi, dintr-o datã, Eliza ºi oiþa ei se trezirã din nou la rãscrucea drumurilor din
pãdurea de la început.
– Acum pe care drum sã apucãm? întrebã Eliza nedumeritã.
– Hai sã mergem în partea opusã! o sfãtui Dolly.
Zis ºi fãcut. Pornirã pe un alt drum. De data aceasta, li se înfãþiºã o câmpie întinsã, cu lanuri de grâu auriu, albãstrele ºi maci. Cerul era albastru, fãrã urmã
de nori, de parcã era pictat de un pictor iscusit. O cãldurã plãcutã le înconjurã.
– Bunã ziua, Elizuca, bine ai venit! o întâmpinã Zâna Varã, care apãruse parcã
de nicãieri.
– Vai, cât eºti de frumoasã, Zânã Varã! exclamã fetiþa.
Zâna aceasta avea un pãr lung, auriu, în care erau prinºi zeci de maci, iar rochia ei era fãcutã ºi ea din petale de maci, astfel încât pãrea cea mai finã mãtase.
– Spune-mi, te rog: de ce îþi place vara? o întrebã zâna.
– Îmi place pentru cã este cald ºi plãcut, mergem cu toþii la mare ºi pot sã port
o mulþime de rochiþe. Vara începe vacanþa cea mai frumoasã, soarele strãluceºte
pe cer cât e ziua de lungã ºi putem sã mâncãm cireºe ºi alte fructe coapte chiar
din grãdinã! Iar grãdina bunicilor mei este plinã ºi de o mulþime de flori colorate
ºi parfumate!
– Îþi mulþumesc, Eliza, mi-a spus sora mea, Zâna Primãvarã, cã eºti o fetiþã
tare drãguþã! Primeºte acest mac din partea mea, ca semn al prieteniei. Acum, te
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Din cãrtile
,
Editurii Andreas

