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- O poveste pentru oameni mari?
- O poveste pentru oameni!
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Puiul de Stea
În jurul unei stele
Și uiți... uiți cine ești, de ce-ai venit și uiți
să te mai bucuri de viață. Când te-ai
trezit ultima dată fericit? Ți-aduci
aminte? Când ai vorbit cu un copac? Sau
cu un om, cu-adevărat? Suntem aici,
însă de multe ori suntem plecați, plecați
în gândurile noastre. Și avem impresia
că viața osă înceapă într-o zi. Până
atunci suntem în așteptare. Ni se pare
că putem pierde timpul, că și așa nu-l
avem. Du-te într-un loc unde poți vedea
cerul și uită-te în sus.
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Ți-aduci aminte?
Ți-aduci aminte, înainte să venim ce neam spus? Că ne vom distra, de data
aceasta va fi grozav, vom face totul mai
bine decât data trecută. Și ne vom
bucura mai mult. Vom profita de timpul
petrecut împreună, ne vom bucura de
fiecare clipă! Vom râde, vom iubi și
atunci când vom cădea va fi un bun
prilej pentru a ne ridica. De data aceasta
renunțăm la frică, chiar dacă face parte
din joc, încercăm să ne aducem aminte
că nu avem de ce ne teme. Suntem în
siguranță și nimic rău nu ni se poate
întâmpla. Ne jucăm în grădina
părintească, ca niște mici particule de
nea. Putem fi orice ne dorim, putem
face orice ne dorim, putem avea orice
ne dorim (treaba cu avutul ne interesa
mai puțin). Importantă era aventura și
plăcerea de a ne juca. Așa că am sărit
entuziaști și am mai venit o dată, de
data aceasta va fi mai grozav! Doar că
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am uitat, făcea parte din regulile jocului,
însă am încercat să nu uităm. Toată
copilăria am încercat. Ne-am tot jucat și
știam că putem fi orice. Doctor, inginer,
muzician, actor, totul era posibil și ne
era suficient. Eram fericiți și râdeam.
Doar că uitarea a devenit mai insistentă,
s-a așternut ca un strat gros peste noi.
Am încercat, am încercat, pe perioada
adolescenței am tot încercat. Notam pe
caiete să nu uităm. Căutam citate
pentru a ne aduce aminte. Iar acum,
deoarece a trecut mai mult timp și
uitarea parcă a pus stăpânire pe noi,
căutăm în cărți. Poate-poate mai e câte
unul care își amintește, să ne spună și
nouă, să ne mai trezească și pe noi.
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Mai spune-mi te rog o poveste...
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- Povesteşte-mi te rog despre oameni,
spuse Puiul de Stea.
- Ce vrei să ştii tu despre oameni?
întreabă Lumina Strălucitoare.
- Multe lucruri.
- De ce?
- Pentru că am impresia că îi cunosc.
Ştii, uneori, în nopţile senine, dorinţele lor
ajung până la mine. Ziua, îi văd cum trăiesc,
iar noaptea îi simt cum se odihnesc.

***
- Ce vrei să ştii despre oameni?
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