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CAPITOLUL I

Piticii din Oraºul Florilor

E

ra odatã un oraº de basm, locuit de pitici. Li se spunea pitici pentru cã erau mici, mici de tot. Niciunul dintre ei nu era mai înalt
decât un castravete, ºi nici acela prea mare. Însã oraºul lor era tare
frumos. Pe lângã fiecare casã creºteau sumedenie de flori: margarete,
romaniþe, pãpãdii. Pânã ºi strãzile la ei aveau nume de flori: strada Campanulelor, aleea Romaniþelor, bulevardul Albãstrelelor. Iar oraºul se numea chiar Oraºul Florilor. ªi era aºezat pe malul unui pârâu. Piticii îi
ziceau apei acesteia Pârâul Castraveþilor, pentru cã pe malul lui creºteau
foarte mulþi castraveþi.
Pe celãlalt mal al pârâului se întindea pãdurea. Piticii îºi fãceau
bãrcuþe din coajã de mesteacãn, treceau pârâul ºi se afundau în pãdure
dupã fructe, dupã ciuperci sau dupã alune. Micuþi cum erau, le venea greu
sã culeagã poamele sãlbatice, ºi, când era vorba de alune, trebuiau sã se
caþãre pe trunchiurile înalte, ducând cu ei un fierãstrãu. Asta pentru cã
niciunul dintre pitici n-ar fi putut rupe o alunã numai cu mâinile goale –
ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierãstrãului. ªi ciupercile le retezau tot
cu fierãstrãul. Tãiau de jos ciuperca, chiar de la pãmânt, dupã aceea o
fierãstruiau în pãrþi mai mici, apoi o cãrau acasã bucatã cu bucatã.
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Piticii erau de douã feluri: prichindei ºi prichinduþe. Prichindeii
purtau întotdeauna fie pantaloni lungi, fie pantalonaºi scurþi cu bretele, iar prichinduþelor le plãcea sã se îmbrace cu rochiþe din materiale
pestriþe, viu colorate. Prichindeii nu se prea omorau cu pieptãnatul, de
aceea se tundeau cât mai scurt, în schimb prichinduþele aveau un pãr
lung pânã aproape de talie. Se strãduiau sã-ºi facã tot felul de pieptãnãturi dichisite, îºi împleteau pãrul în cozi lungi, prinzând în ele panglici
ºi fundiþe. Mulþi prichindei se mândreau cã ei sunt prichindei ºi nici nu
voiau sã audã de prichinduþe. Iar prichinduþele se mândreau cã ele sunt
prichinduþe ºi se fereau sã se împrieteneascã cu prichindeii. Dacã vreo
prichinduþã întâlnea pe stradã un prichindel, de cum îl zãrea, îndatã trecea pe cealaltã parte a strãzii. ªi foarte bine fãcea, pentru cã printre prichindei erau destui din aceia care nu puteau trece liniºtiþi pe lângã o
prichinduþã – negreºit îi spuneau o vorbã urâtã sau o îmbrânceau, ba ºi
mai rãu, o trãgeau de cozi. Bineînþeles cã nu toþi prichindeii erau aºa,
însã asta nu le stãtea scris pe frunte, ºi de aceea prichinduþele socoteau
cã e mai cuminte sã treacã din vreme pe partea cealaltã a strãzii, sã nu dea
nas în nas cu ei. Din pricina asta mulþi prichindei le ziceau prichinduþelor bãþoasele – poftim, ce nume le-au mai scornit! – iar multe prichinduþe le spuneau prichindeilor bãtãuºi ºi alte porecle jignitoare.
Unii dintre cititori vor spune, din capul locului, cã toate astea sunt,
de bunã seamã, scorneli, cã în realitate nu existã asemenea pitici. Dar,
la drept vorbind, nimeni nu susþine cã ei ar
exista cu adevãrat. Una este realitatea în viaþã ºi cu totul alta într-un oraº de basm. În oraºul de basm poate exista orice.
Într-o cãsuþã de pe strada Campanulelor
locuiau laolaltã ºaisprezece piticei-prichindei.
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Cel mai de seamã dintre ei era un prichindel numit
ªtietot. Îl porecliserã ªtietot pentru cã, într-adevãr,
ºtia foarte multe lucruri. ªi ºtia foarte multe pentru
cã citea fel de fel de cãrþi. La el, pe masã, pe sub masã,
pe pat, pe sub pat, numai cãrþi ºi iar cãrþi. Nu gãseai
un locºor în odaia lui în care sã nu dai de cãrþi. Datoritã cãrþilor citite, ªtietot devenise foarte înþelept.
De aceea toþi îi dãdeau ascultare ºi-l iubeau nespus.
ªtietot purta întotdeauna haine negre, iar când se aºeza la masã, cu ochelarii pe nas, ºi începea sã citeascã
o carte, semãna leit cu un profesor.
În aceeaºi cãsuþã mai locuia vestitul doctor Pilulã, cel care-i vindeca pe pitici de orice boalã. El umbla îmbrãcat mereu în halat alb, ºi pe cap cu o tichie
tot albã, cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic ªurubel ºi ajutorul sãu – Piuliþã; locuia apoi
Zahar Zaharescu Limonadã, care ajunsese celebru
pentru cã îi plãcea la disperare apa gazoasã cu sirop.
Era un pitic foarte politicos. Pretindea sã i te adresezi
cu numele întreg ºi strâmba din nas când cineva îi spunea pur ºi simplu: mãi, Limonadã. Mai locuia în casa
asta vânãtorul Glonþiºor. El îl avea pe cãþeluºul Strop,
ºi mai avea o puºcã cu dopuri. Veneau apoi la rând
pictorul Acuarelã, muzicantul Guzlã ºi alþi prichindei: Grãbilã, Dondãnel, Tãcutul, Gogoaºã, Zãpãcilã,
cei doi fraþi Posibil ºi Probabil. Însã cel mai vestit dintre toþi era prichindelul zis Habarnam. Îl porecliserã Habarnam pentru cã nu ºtia nimic.
Acest Habarnam purta o pãlãrie albastrã-albastrã, pantaloni galben-canar ºi o bluziþã portocalie cu
cravatã verde. Îi plãceau lui culorile tari. Astfel, gãtit ca un papagal, Habarnam hoinãrea zile-n ºir prin
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oraº ºi nãscocea fel de fel de aiureli pe care le povestea tuturor. În afarã de asta le jignea cu orice prilej pe prichinduþe. De aceea, cum îi zãreau de departe bluziþa portocalie, prichinduþele fãceau cale-ntoarsã ºi
se ascundeau în casele lor. Habarnam avea un prieten, pe numitul
Peticel de pe strada Margaretelor. Cu Peticel, Habarnam putea pãlãvrãgi
ore întregi. Se certau de douãzeci de ori pe zi ºi tot de douãzeci de ori
pe zi se împãcau.
Habarnam devenise cunoscut mai ales datoritã urmãtoarei întâmplãri:
Tot hoinãrind prin oraº, se trezi în câmp. În jur – þipenie de om.
Tocmai atunci trecu pe acolo în zbor un cãrãbuº. Fãrã sã bage de seamã, cãrãbuºul îl lovi pe Habarnam drept în ceafã. Habarnam se duse
de-a dura la pãmânt. Cãrãbuºul îºi vãzu de drum ºi se pierdu în depãrtare. Habarnam sãri în picioare ºi începu sã iscodeascã în toate pãrþile,
doar-doar îl va descoperi pe cel care-l trântise. Dar nu vãzu pe nimeni.
„Oare cine m-a lovit?“ se întreba Habarnam. „Poate a cãzut ceva
din cer?“
Îºi dãdu capul pe spate ºi privi în sus, dar nici acolo nu zãri nimic.
Doar Soarele strãlucea luminos deasupra capului sãu.
„Înseamnã cã a dat peste mine ceva de la Soare, hotãrî Habarnam.
„Desigur, s-a desprins o bucatã din Soare ºi m-a lovit în cap.“
Porni grãbit spre casã, dar pe drum întâlni un cunoscut de-al sãu,
cãruia-i spuneau Lentilã.
Acest Lentilã era un astronom renumit. Din niºte cioburi de sticlã îºi fãcea o lentilã. Dacã te uitai prin lentila asta la lucrurile din jur,
þi se pãreau mult mai mari. Din
câteva lentile a meºterit o lunetã
mare, prin care puteai privi Luna
ºi stelele. Aºa a devenit el astronom.
— Ascultã, Lentilã, i-a zis
Habarnam. Auzi ce mi s-a întâmplat: s-a desprins o bucatã de Soare
ºi m-a lovit în cap.
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— Nu mai spune, Habarnam! izbucni
în râs Lentilã. Dacã s-ar fi desprins o bucatã
din Soare, te-ar fi strivit de rãmâneai acolo
lat. Cã doar Soarele e foarte mare. E mai
mare decât întregul nostru Pãmânt.
— Nu-i adevãrat, rãspunse Habarnam. Eu cred cã Soarele nu-i mai mare decât o far furie.
— Ni se pare doar cã e aºa, pentru cã
Soarele e foarte departe de noi. Soarele e
un uriaº glob incandescent. Am vãzut asta
prin luneta mea. Dacã s-ar desprinde din
Soare fie ºi numai o micã pãrticicã – ar distruge în întregime oraºul nostru.
— I-auzi! se mirã Habarnam. Nu ºtiam
cã Soarele-i atât de mare. Mã duc sã le spun
ºi alor noºtri, s-ar putea ca ei sã nu fi aflat
încã nimic despre asta. Însã tu mai uitã-te o
datã la Soare, tot prin luneta aia a ta, nu cumva sã fie ºtirbit într-o parte!
Habarnam porni spre casã povestindu-le la toþi cei pe care-i întâlnea:
— Fraþilor, ºtiþi cum e Soarele? E mai
mare decât tot Pãmântul nostru. Da, aºa e
Soarele. ªi sã ºtiþi, fraþilor, cã din Soare s-a
desprins o bucatã care zboarã drept cãtre noi.
În curând o sã cadã ºi o sã ne striveascã pe
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