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Grădiniţa mea
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n Fieni, pe strada Teilor, între blocuri, sub un colţ de stea,
Zâmbeşte tandru magnifica grădiniţă a mea.
Eu zilnic îi deschid portiţa-i delicată
Şi păşesc spre sala mea de grupă fascinantă.
Înainte de-a intra, îmi aşez în cuier hăinuţa,
Îmi pun papucii moi din catifea
Şi cu ghiozdănelul intru în clasă

Î

Unde cine credeţi că m-aşteaptă?
Mereu surâzătoare, buna mea educatoare
Mă-ntâmpină zilnic cu-o caldă sărutare
„– Bună-dimineaţa îngeraş, bine-ai venit!’’
„– Sărut-mâna, doamnă educatoare, bine v-am găsit!’’
Totul străluceşte, e frumos…, curat,
Mă simt ca-ntr-un imens palat!
Ne vorbesc parcă şi măsuţele şi scăunelele maronii;
Normal, ne cunosc, căci se lasă aşezate de noi, de copii.
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Pentru că eu sosesc prima
M-aşez la masa prietenei Miruna,
În sectorul drag al Bibliotecii,
Unde navigăm prin oceanul cărţii.
Alte colege se-aşază la sectorul ARTE.
Lor le place pictura, sunt foarte talentate.
Înfrăţesc culorile, le dau viaţă,
Când sunt gata, par opere de artă.
Mulţi colegi, îndeosebi băieţii
Se-ndreaptă direct la Construcţii:
Castele imense, rampe de lansare, fabrici,
şantiere…
Adevăraţi arhitecţi, ce construiesc de plăcere!

Nici sectorul Ştiinţă nu-i părăsit!
Are cel puţin cinci prieteni care tare l-au îndrăgit;
De cum l-au descoperit,
Ei au grijă de plante, pun seminţe la-ncolţit
Alcătuiesc albume cu flori, cu animale, se rătăcesc prin labirint,
Din care tot ei, isteţii, găsesc portiţa de ieşit.
După ce ne săturăm fiecare
De prima noastră imensă preocupare,
Trecem la altă arie de stimulare,
Şi astfel, parcă-ncepe o noua zi de sărbătoare.
Drept să vă spun, ştiţi unde eu mă-nfăţişez?
Exact la Arte, fiindcă-mi place să şi pictez,
7

Daniela Georgeta Popescu

Trei zile a plâns mama lângă poarta acelui palat
Şi din lacrimile ei un pârâiaş mic s-a format.
Putere nu prea mai avea, dar sufletu-i încă visa
La clipa revederii cu băieţelul şi cu fetiţa sa.
Şi…iată – a treia zi poarta palatului s-a deschis
Iar paznicul Făra-Milă, râzând, i-a zis:
„– Împărătiţa a dovedit că nu este rea
Şi că va întârzia plecarea feciorilor la război, cu condiţia –
Să-i dai ceva…să-i dai inima ta!
Acum vrea răspunsul, nu poate aştepta!”
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„– În cei douăzeci de ani cât i-am căutat
Părul, dinţii, unghiile, pentru copiii dragi mi-am dat!
Cum să nu, îmi dau şi inima!
Să nu piară-n război Voinicel al meu Frumos!”
În dureri neînchipuite, mama îşi smulse inima…
Fără-Milă cel Tare satisfăcut hohotea
De bucurie că i-a izbândit înşelăciunea
Şi luând-o în palmă, Bogăţiei i-a dat-o.
Împărătiţa porunci să azvârle inima între comorile ce le avea
Iar oaspeţii să vină, să-nceapă petrecerea.
În clipa aceea însă, un mare miracol s-a săvârşit
S-a-ntâmplat ceva nemaipomenit!
Din toată dragostea de mamă şi din durerea aceea extraordinară,
Inima sfâşiată prinse a răspândi o fierbinţeală
Ce topi toate lacătele, toate grilajele din palat
Şi-un parfum divin, ce risipi toate vrăjile inopinat.
Flacăii şi fetele ieşiră din cămările unde fuseseră închişi
Şi-abia acum înţeleseră că de Bogăţie fuseseră vrăjiţi.
Speriată, Împărătiţa se-ascunsese cu supuşii în locurile tainice din palat,
Îngroziţi cu toţii de inima mamei care s-a răzbunat
Şi de Puterea Binelui care-a triumfat.
Pe locul unde mama inima îşi dăduse
Un copăcel de trandafir frumos crescuse.
Aici se-aşezară Voinicel şi Hărnicuţa să-şi mai spună câte ceva
Pentru că, deşi fuseseră-n acelaşi palat, ei nu se putuseră vedea.
Vântul serii prinse-a adia uşor
Iar ei adormiră, gândind la măicuţa lor.
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Florile şi frunzele trandafirului să se legene începură
Apoi în cuvinte duioase se prefăcură…
Prin glasul dulce-al mamei povestea copăcelul înflorit
Despre jertfa ei, jertfă de nepreţuit.
Brusc fraţii se deşteptară…Voinicel repede sună din goarnă.
Cu toţii: flacăi, fete – se adunară.
El le povesti tuturor cele relatate de copăcel – de jertfa mamei lor.
Atunci feciorii răpiţi ai tuturor mamelor de pe pământ
Au luat spadele, suliţele pregătite pentru război,
Pătrunseră în palat şi-i nimiciră pe toţi imediat –
Pe Împărătiţă, pe paznic, pe curteni – încât într-un ceas
Din palatul de aur o ruină - a rămas.
Voinicel în frunte cu o ceată de feciori
Au plecat să caute - Frigul, Foamea, Setea – cele dihănii.
După ce le-au găsit şi le-au mistuit,
În căutarea izvorului cu-apă vie au pornit.
Au căutat peste tot, au întrebat, n-au renunţat uşor…
S-au liniştit doar când călugărul din schitişor
Le-a spus convingător că de apa vie numai Dumnezeu ştie.
Astfel, cu toată biruinţa asupra celor trei răutăţi,
Foarte trişti s-au reîntors cu toţi – că n-au găsit apă vie
Pentru ca pe mămica – martir s-o învie.
În acest timp, copăcelul de trandafir în fructe roşii se schimbase.
Spre seară, Voinicel şi Hărnicuţa s-au aşezat lângă el să se mai sfătuiască
În bătaia vântului frunzele sunau domol, parfumul fructelor era
îmbătător…
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Pe nesimţite fraţii adormiră şi din nou glasul mămicuţei auziră:
„– Dragii mamei, eu pentru voi m-am jertfit!
Comoara mea, căci doar pe voi doi v-am iubit…
De-aici din cer mereu vă voi veghea,
Şi-oriunde sufletu-mi pur vă va lumina!
Acum, nu fiţi mâhniţi că apă vie n-aţi găsit!
Apa vie ştiţi unde este? Chiar în faptele voastre îndrăzneţe!
Inima-mi nu mai sângerează – când Frigul, Foamea, Setea aţi biruit
Aţi dovedit că sunteţi viteji! Şi… mai aveţi ceva de-nfăptuit –
Este de fapt dorinţa mea – să trăiţi în armonie, să fiţi uniţi,
O casă mândră să-nălţaţi în acest loc
Să v-amintiţi mereu de cea care v-a purtat noroc…”
Atât de clar auziră glasul mamei şi-atât de mult simţiră calda-i
îmbrăţişare,
Încât s-au trezit deodat’ amândoi… o căutau pe mămicuţa-n zare…
Iluzie însă, ea nu mai era, doar frunzele trandafirului străluceau
Încărcate de galbenii de aur ce-i purtau – şi…tandru copiilor zâmbeau.
Voinicel iarăşi sună din goarnă…feciorii, fetele se-adunară,
Ziua când să-nceapă munca ei fixară.
Şi iată…în câteva luni ridicară o minunată cabană!
Trandafirul cel roşu în mijlocul cetăţii a rămas şi în prezent
Cu parfumul iubirii veghindu-i permanent.
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