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SCRISOAREA

Era o zi frumoasă de august, în care toți 
copiii își petreceau, plini de entuziasm, 
puținul timp rămas din vacanță. Eduard, 
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însă, nu se distra ca ceilalți copii, pentru 
că, atunci când timpul trece, crești; și el 
dorea să rămână mic pe veci. 
Acesta a ieșit puțin în parc pentru a lua 
o gură de aer. S-a așezat pe o bancă, cu 
fața posomorâtă, și mai-mai să adoarmă, 
când, dintr-o dată, l-a trezit un porumbel 
ciudat. Acesta avea penele roșii, capul 
complet galben, iar în gură ducea un plic. 
Eduard a luat scrisoarea și, speriat, dar 
totuși curios, a deschis-o. În ea scria:
„Îndrăznește sa visezi! Trăiește-ți copilăria 
și bucură-te de ea! Zâmbește! Nu poți trăi 
fără aceste trei reguli… Urmează-ți calea 
și află cine ești TU cu adevărat! „
Impresionat de sentimentul avut după 
citirea mesajului, acesta a luat-o la pas 
spre râul din mijlocul parcului.8
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În depărtare, a văzut un vânzător de 
baloane. Lui Eduard i se păreau banale, 
dar a decis sa „fie copil” așa cum scria în 
scrisoare, și s-a dus să cumpere unul. Însă, 
înainte să ajungă acolo, un balon (cu o 
culoare nu foarte bine definită) a zburat. A 
vrut să îl prindă pentru a-l duce înapoi, dar, 
atunci când a atins balonul straniu, acesta 
s-a înălțat cu tot cu el. În timp ce urca, îl 
văzu pe vânzătorul de baloane făcându-i 
cu mâna și observă în mâna acestuia 
scrisoarea, iar pe umăr, porumbelul acela 
ciudat. (Și asta, trebuie să recunoaștem 
că e foarte neobișnuit și nu pare să fie o 
coincidență.)
Balonul a continuat să urce din ce în ce 
mai sus, dar, parcă, în timp ce urca, se 
făcea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, 
Eduard a văzut că balonul se deschide. 9
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Puțin speriat, dar curios, a băgat mâna în 
balonul ce începuse să strălucească. 
Lumina care devenise deja aproape 
orbitoare, l-a tras pe Eduard în balon.
Acesta, speriat și mirat, a început să 
privească în jur, însă nu avea la ce. În 
ciuda luminii puternice pe care Eduard 
a văzut-o afară, înauntru era întuneric 
beznă. Și totuși, dintr-o dată, se făcu 
lumină. Nu ca lumina ce era afară. Era 
o lumină pală care nu putea să cuprindă 
tot balonul. Din acest motiv, marginile 
balonului nu erau luminate. 
Dintr-o parte, se vedea o siluetă. Nu era 
foarte clară, dar se putea observa foarte 
bine prezența cuiva în balon. Era o siluetă 
cunoscută parcă lui Eduard. Pentru a 
înțelege tot ce se întâmpla acesta a strigat:10
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– Cine este acolo? Ce se întâmplă aici?

Din întuneric, apăru vânzătorul de 
baloane, cu un zâmbet cald și larg.

– Calmează-te! îi spuse acesta blând dar 
serios.

– Cine ești? De ce mă urmărești? întrebă 
Eduard deja speriat și agitat.

– Dragule, spuse vânzătorul, tu trebuie 
să te întrebi cine ești TU… Vrei să rămâi 
copil, dar, totuși, refuzi să zâmbești, să 
râzi, să te joci și asta doar ca să nu treacă 
timpul?! Dacă vrei să rămâi copil, trebuie 
să te joci, să alergi, să înveți, pentru că 
toți copiii trebuie să fie veseli. Tu, stând 
posomorât și nefericit, nu te poți bucura 
de copilărie. 
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– Spune-mi adevărul… Tu mi-ai trimis 
acea scrisoare… Nu?
– Nu… Eu l-am convins, spuse o fată 
blondă îmbrăcată într-o rochie roșie.
– Și tu cine mai ești? spuse Eduard deja 
obosit de atâtea peripeții.
– Eu sunt „porumbelul ciudat” care ți-a 
dat scrisoarea. Te-am văzut și i-am spus 
fratelui meu de tine. El este Magicianul 
Copilăriei și al fericirii.
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