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ă întind în pătuţul meu din bumbac, la fel 
de moale ca blăniţa unei căprioare, şi-mi 
las capul între lăbuţele din faţă. Mustăţile 
îmi vibrează, iar ochii mi se închid încet şi 
încep să torc înfundat. Toate gândurile îmi 

dau pace, lăsându-mi la iveală visele. Stăpânii îmi alintă 
capul între palme, şoptindu-mi „Somn uşor”, şi sting 
lumina. Cam aşa arată fiecare noapte din viaţa mea. 
Sunt regina palatului meu! Mă cheamă Peticica şi sunt 
plină de imaginaţie. Însă, în această seară, gândurile nu 
îmi dau pace, aşa că îmi părăsesc pătuţul.

Mă plimb pe gardurile din apropiere. Deodată, aud un 
mieunat. Îmi întorc repede capul în direcţia pe care mi-o 
indică urechile şi o văd pe pisica vecinilor. Este neagră 
ca o umbră, cu ochii de culoarea firului de iarbă şi cu o 
coadă asemenea unei veveriţe. Relaţiile mele cu ea sunt 
dezvoltate, dar nu în sensul bun, aşa că iau mieunatul 
ei drept un avertisment şi mă îndrept spre curtea mea. 

Salia MATINCA
cl. a VIII-a, Şcoala nr. 10 „Maria Rosetti”, Bucureşti

Îmi aud numele strigat. Dar sunt prea absorbită de 
strălucirea stelelor. Nu vreau sa mă duc în casă. Nu acum. 
Ador natura şi aş vrea sa pot trăi întotdeauna liberă, să 
pot sări peste toate acoperişurile. Aş putea pleca, însă 
un lanţ invizibil mă ţine de picioruşul pe care nu îl mai 
am. Pot spune doar că, fără oamenii mei, aş fi murit. Îi 
iubesc, dar mai aprigă este dragostea pentru libertate. 
În ciuda sentimentelor mele, aleg să stau. Cu paşi greoi, 
las tot oceanul înstelat şi mă îndrept spre patul meu, 
când observ cu coada ochiului maşina de spălat. Sunt 
aproape adormită, dar mă urc alene în cuva sa şi mă 
fac covrig, cu privirea îndreptată înspre geam. Îmi înfig 
boticul în puful cozii şi adorm, împreună cu gândurile 
mele. Toată noaptea am dormit neîntoarsă, dar, spre 
surprinderea mea, înspre dimineaţă, aud un zgomot 
înspăimântător care îmi tulbură visele. Văd doar ceva 
alb venind învolburat spre mine şi o imagine a geamului 
strălucitor. Atât îmi amintesc. Cred că am adormit apoi, 
fiindcă acum stau nedumerită şi privesc. Totul în jurul 
meu are culoarea metalului, iar în aer pluteşte un miros 
înţepător. Cu urechile ciulite, mă îndrept înspre ceva ce 
aduce cu o pisică, dar mai mare. Fac câţiva paşi înspre 
ea, dar tot atâţia fac înapoi. Un ochi roşu se uită înspre 
mine, iar în locul lăbuţelor, rotiţele de la circuitele din 
care este format corpul pisicii încep să se rotească. Uit 
de piciorul meu lipsă şi fug ca de moarte, fără să mă 
uit în spate. După câteva salturi, ceva de mărimea unui 
munte se înfăţişează în faţa mea. Ochii mei albaştri îşi 
dilată pupilele, iar inima  încetează să mai bată pentru o 
secundă. Turnuri înalte făcute numai din sticlă şi metal 
împrejmuiesc nişte căsuţe confecţionate din aceleaşi 
materiale care găzduiesc locuitorii: roboţi pe patru 
picioare, cu coada şi mustăţile din sârme. Am rămas 
uitându-mă la acest oraş şi la locuitorii săi cu urechile 
culcate până ce se auzi un nou mieunat metalic. Mă 
întorc şi văd un motan mai mare decât ceilalţi. Reuşesc 
să disting miile de rotiţe şi piuliţe ce-i formau corpul, 
îmbrăcate într-o mantie de metal. Cotoiul mă analizează 
timp de un minut, apoi face un pas în faţă.

— Teritoriul REAL este de cealaltă parte a planetei, 
spuse cu o voce joasă şi sobră. 

— N-n-nu sunt de aici…
Motanul a început să scoată nişte sunete ca cele pe 

care le face calculatorul oamenilor, apoi din spate apar 
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alţi doi roboţi. Unul dintre ei mă priveşte insistent, apoi 
mă orbeşte cu o lumină albastră şi, ca şi cum nimic nu 
s-ar fi întâmplat, miaună:

— Formă de viaţă neidentificată, şuieră el.
— Intrus agresiv? întrebă şeful lor.
— Negativ. Siguranţă totală, răspunse celălalt.
Îi privesc dezorientată. Blana mea devine ca acele 

ariciului. Cei doi motani adjuncţi încep să pâlpâie, apoi 
dispar.

— Cine eşti? întreabă el.
— Peti… spun eu nesigură.
— Unde îţi este clanul?

Întorc capul într-o parte. „Clan?” mă întreb eu. Ce 
este aia? Deodată aud un bipuit care venea dinspre 
lăbuţa lui. O hologramă îşi face apariţia, bolborosind 
ceva de neînţeles.

— Trebuie să plec, miaună motanul în timp ce 
dispare.

Şi se face nevăzut. Sunt în mijlocul unei alte lumi, 
neştiută de mine. Teama mă cuprinde. Mă decid să 
păşesc în oraşul pisicilor robotizate, unde acelaşi miros 
insuportabil mă întâmpină cu căldură. 

 * * *
Hoinăresc printre căsuţele robotizate, mici şi mari, 

prin ale căror geamuri se zăresc tot felul de maşinării 
nemaivăzute. Deodată, în faţa mea se iveşte un pisoi, 
puţin mai mic decât mine. Îmi indică, ridicându-şi vârful 
cozii, o căsuţă pipernicită, care pe alocuri avea petice 
de lemn.

— Ascunde-te acolo! îmi şopteşte el cu un mieunat 
asemănător cu al meu.

Fără a mai scoate vreo vorbă, lăbuţele mele ating 
preşuleţul dinăuntru. Spre uimirea mea, circuitele 
lipsesc din compoziţia sa.

— Eşti din REAL? întrebă pisoiul.
— Nu sunt de aici! Ce este acest REAL de care tot 

aud?
— Sunt duşmanii noştri. Şi eu am făcut parte din ei, 

dar am venit pentru că aici am putut să am un picior ca 
cel pe care l-am pierdut.

Îşi lasă la vedere piciorul lipsă, înlocuit de unul de 
metal. 

— Am făcut un ser care îi face pe ceilalţi să mă vadă 
ca pe unul de al lor.

— Dar de ce sunt duşmanii voştri? Ce v-au făcut? 
întreb eu curioasă.

Pisoiul se aşază pe burtă, lângă focul ce dezmiardă 
soba, şi începe să-mi povestească istoria celor două 
regate. Îmi povesteşte faptul că cei de aici nu suportă 
natura, că vor ca totul să fie tehnologizat, fără niciun pic 
de veselie. După ce încheie istorisirea, spunându-mi că 
în curând va avea loc războiul dintre ei şi inamicii lor, 
întreb:

— Cum pot ajunge în REAL?
Pisoiul îmi face semn cu vârful cozii înspre nord.
— Dacă mergi tot în direcţia aceea, vei ajunge pe 

înserat. Coada mea nu greşeşte niciodată. 
Îmi ating capul de al lui în semn de mulţumire, 

apoi îmi îndrept paşii înspre calea indicată şi încep 
să fug. Vântul îmi bate în faţă, pământul îmi scapă de 
sub picioare, iar inima mi se zbate în piept ca într-o 
închisoare.

Înspre seară zăresc în faţă un mănunchi de copaci ce 
împrejmuiesc o poartă înaltă şi albă ca spuma laptelui, 
parfumată de mireasma florilor ce o împodobeau. 
Încetinesc şi mă apropii de ea. Ca şi cum ar fi fost 
vrăjită, mi se deschide în faţă şi lasă la vedere… o 
poveste. Mii de pisoi se joacă prin iarba deasă, la fel 
de mulţi se desfată la lumina lunii, totul arătând ca 
un vis frumos, cel puţin pentru mine. Păşesc pe aleea 
bogat ornamentată, printre căsuţele  formate din flori 
împletite, până ce ajung în faţa unui palat. Dar ce 
palat… Brodat cu sclipiri de stele, înmiresmat cu cele 
mai rafinate parfumuri. Am rămas neclintită preţ de o 
secundă, apoi aud din spatele meu:    

— Bine ai venit, cum te numeşti? 
Este chiar regina, o pisică albă ca zăpada, cu ochii de 

un albastru ca al mării şi cu o coroană de aur pe cap. 

Pejac: SPERIETOARE



1 8 R Ă G U Ş I Ţ I  D E  C U V Â N T 

— Mă numesc Peticica, Majestatea Voastră. Sunt 
dintr-o altă lume şi am ajuns aici sub îndrumarea… 
șovăi… unui prieten. 

— Te rog, intră!
Regina mă pofteşte înăuntrul palatului. Calc pe un 

covoraş roşu, ochii fiindu-mi îndreptaţi spre tavan. Un 
candelabru imens luminează tot culoarul. 

— Ia loc, te rog! mă invită Majestatea Sa cu o voce 
calmă. Spune-mi de ce ai venit la noi. 

Încep să îi povestesc despre venirea mea aici, despre 
întâlnirea cu regele din ţara de metal şi despre războiul 
dintre ei. 

— Este prea târziu oricum… am încercat să îi 
facem să înţeleagă că natura ar trebui să înlocuiască 
tehnologia, dar ei ne vor pământul şi regatul. Nu avem 
ce face, războiul va începe mâine în zori.

Şi spunând acestea, îmi întoarce spatele şi se 
îndreaptă spre apartamentele sale. Rămân pe gânduri. 
Ar trebui ca cele două regate să se unească, dar fiecare 
îşi doreşte altceva. O adiere de vânt îmi ciufuleşte 
blăniţa, simt că mă străbate un fior rece. Mă las pe 
iarba moale şi îmi închid pleoapele în aşteptarea zilei 
de mâine.

 * * *
În faţa mea, pe o întindere atât de mare încât nu putea 

fi cuprinsă cu privirea, cele două regate se privesc faţă 
în faţă, gata de atac. Rotiţele şi piuliţele sunt încinse la 
maximum, privirile roşii îşi fixează duşmanii în frunte 
cu motanul-rege, la fel de mare şi înspăimântător ca 
atunci când ne întâlnisem prima dată. Printre ei se 
zăreşte şi pisoiul care mă adăpostise. Deodată îmi vine 
o idee. Picioruşul lui! Printre povestioarele lui amintise 
şi de o poţiune care unea tehnologia cu natura. Înainte 
de a începe războiul, alerg cât de repede pot între cei 
doi adversari şi miaun cât pot de tare. 

— Opriţi-vă! Războiul nu va aduce ceea ce doriţi, 
doar durere. 

Pisoiul vine spre mine buimăcit. 
— Adu-mi toată poţiunea pe care o ai, îi şoptesc eu. 
Cele doua regate se uită la mine ciudat şi întrebător. 

Micul pisoiaş aleargă într-un suflet şi îmi aduce o 
sticluţă cu o poţiune lila. 

— Voi, cei de partea tehnologiei! Nu veţi avea 
niciodată ce există în natură, strig eu. 

— Ce? se aude o voce din mulţime.
Îl chem din nou pe pisoi la mine. 
— Aleargă printre rândurile de pisici şi împrăştie 

poţiunea!
Pisoiul îmi face semn din cap şi fuge.
— Ce? se aude din nou acea voce.
— Dragostea!
Un miros începe să se ridice în aer. Ceva neobişnuit, 

dar care mă atrage surprinzător. Toate pisicile, fie ele 
robotizate, fie normale, încep să se agite şi să fugă. 
Sunt îmbrâncită în toate direcţiile de cozile speriate ce 
se rotesc în jurul meu. „Şi acum?” îmi spun în gând. 
Deodată o văd pe regina din REAL alergând spre mine, 

îngrijorată. Începe să se transforme. Ochii i se înroşesc, 
iar lăbuţele îi prind culoarea metalului. Mă uit în jur 
şi mă întreb dacă decizia pe care am luat-o era, într-
adevăr, cea corectă. Poate era mai bine să îi las să dea 
războiul, poate nu trebuia să intervin între două aşa-
numite „clanuri” pe care nici măcar nu le cunosc. Ce este 
mai precis asta? Toată lumea asta în care am intrat. O fi 
un vis? Sigur, asta trebuie să…

— Ce încercai să faci?! mă întrerupe din gândire 
regina. Nu poţi face aşa ceva! Ce a fost în capul tău…?

Încerc să mă calmez şi să nu îi răspund aşa cum 
îmi zisesem în minte. Din spatele meu se aude un 
mieunat strident. Îmi dau seama fără să mă uit cine 
este. Regele robot. Mă pregătesc să fug pentru a 
scăpa cu viaţă de el, când îi observ privirea. Un bănuţ 
negru ca abanosul lucește mai tare ca celălalt, roşu. 
Pernuţele lui ating firele de iarbă, iar coada sa stufoasă 
taie aerul cu mişcări rapide. Pentru prima oară, mi se 
pare că văd pe cineva din lumea aceasta zâmbind. Mă 
uit în spate spre regină, dar nu reuşesc să o zăresc. 
Deodată ceva alb trece ca vântul prin faţa mea. Ea 
este. Noile circuite i se învârt, la fel şi zâmbetul de pe 
botic. Apoi îmi dau seama. În jurul meu, pe o întindere 
aşa de mare, încât nu pot să o cuprind în întregime 
cu privirea, mii de pisici şi motani îşi cercetează noile 
piuliţe sau ating uşor pământul care până acum le era 
străin. Şi toate astea datorită mie? Parcă eram simpla 
pisică de la casa omului, care doar stătea şi dormea. În 
jurul meu aleargă tot felul de specii de pisici. De acum 
încolo ce voi face? Ce alte idei mai are subconştientul 
meu? Deodată, o văd pe regina albă şi pe regele robot 
venind spre mine.

— Oh… exclamă regina. Nu ai idee ce bine ne-ai 
făcut! De acum încolo nu va mai avea loc niciun război! 
Ne-ai făcut să descoperim faptul că tehnologia şi natura 
trebuie să fie unite pentru ca viaţa să se dezvolte în cel 
mai bun mod! Îţi mulţumim, şi de aceea vreau să devii, 
alături de mine şi de regele robot, conducătorul acestei 
lumi!

 * * *
Mă trezesc şi mă uit în jur. Tot ce pot să văd sunt 

nişte gratii, un bol cu apă şi unul cu mâncare. „M-am 
trezit”, îmi spun. Nu-mi mai amintesc nimic din cele 
întâmplate. Totuşi, am avut dreptate. Totul a fost un vis. 
Nu ştiu dacă să fiu fericită sau tristă. Până să mă pot 
gândi mai bine, o mână de om mă ia şi mă aşază delicat 
pe o masă, îndreptând o lumină spre mine. Abia acum 
îmi dau seama. Sunt la veterinar. Cum am ajuns aici? 
Cine m-a adus? Îmi amintesc doar că am adormit în 
cuva maşinii de spălat. Ceva mă pişcă de piciorul stâng. 
Vreau să mă uit, dar îmi dau seama că acesta este lipsă. 
Mai bine zis, „era lipsă”. O proteză de metal îl înlocuia. 

Ajung acasă împreună cu stăpânii mei şi mă îndrept 
spre locul meu favorit. Maşina de spălat. Când ajung 
în dreptul uşii, un zâmbet mi se înfiripă pe botic. Abia 
acum îmi dau seama, după inundaţia din baie, ce mi s-a 
întâmplat cu adevărat… 


