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7

A fost odată ca niciodată 
                          o planetă albastră

A fost odată ca niciodată o planetă albastră, 
undeva în spațiu, departe de tot. La prima vede-
re, părea o planetă albastră ca oricare alta, și e 
puțin probabil ca vreun astrolog sau vreun astro-
naut să-i fi aruncat o a doua privire. Un soare și 
o lună înconjurau planeta zi de zi, vântul adia 
prin iarbă și printre flori și cascade se rostogo-
leau de pe creste înalte în canioane adânci și întu-
necoase. Pe cer se plimbau nori, iar în spatele lor 
se zăreau stele licărind. Planeta era acoperită de 
zone de uscat și în jurul fiecăreia era câte un 
ocean care putea să fie liniștit ca o oglindă, până 
când era asaltat de vânturi furioase și izbit în mii 
de picături de malurile stâncoase.

Planeta albastră era foarte specială din-
tr-un motiv anume: acolo locuiau numai copii. 
Mai erau și plante și animale, desigur, dar de jur 
împrejurul planetei nu erau decât copii de toa-
te formele și mărimile. Copii mari, copii mici, 
copii grăsuți și copii slăbuți, iar unii erau 
chiar ciudați, asemenea copilului pe care-l 
vezi în oglindă. Erau mai mult de o sută, așa 
că să zicem că erau fără număr. Copiii erau 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



8

cu totul liberi să facă ce-aveau chef, căci pe pla-
neta albastră nu locuia niciun adult. Nu era ni-
meni care să le ordone ce să facă. Chiar erau niș-
te copii sălbatici. Mâncau atunci când le era foa-
me, dormeau când îi dobora oboseala, iar între 
timp se jucau fără să fie întrerupți de cineva. 
Aceste cuvinte nu sunt o critică la adresa adulți-
lor, mulți dintre ei fiind chiar drăguți.

Planeta albastră era frumoasă, dar era și un 
loc primejdios. Fiecare zi era atât de plină de pe-
ricole și de încântare, că niciun adult n-ar fi pu-
tut să trăiască acolo fără să-i iasă peri albi și fără 
să se ofilească din cauza stresului și a grijilor. De 
aceea niciun adult nu mai călcase pe planetă de 
când avea amintiri cel mai mic dintre copii, iar 
astronomii nici nu îndrăzneau să-și îndrepte tele-
scoapele către planeta albastră.

Ați putea întreba: de unde veneau copiii? Cum 
se înmulțeau? Nu creșteau niciodată? Cum se 
născuseră dacă nu existau adulți pe planetă? 
Răspunsul e simplu: nu se știe.

Cum spuneam, oamenii de știință nu erau in-
teresați de planetă și nu se făcuseră niciun fel de 
cercetări asupra ei. Știm doar că era plină de 
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copii sălbatici care nu creșteau niciodată. Din 
cine știe ce motiv necunoscut, izvorul tinereții 
din inima lor părea nesecat și, de fapt, copiii pu-
teau să aibă pe puțin câteva sute de ani.

Pe planeta albastră copiii aveau parte de nenu-
mărate aventuri. Puteau să urmărească licurici în 
întuneric sau să se caţăre pe crestele stâncoase și 
să sară în apele calde. Puteau să culeagă scoici pe 
plajă și să se uite la țestoase cum se târăsc pe mal 
și-și depun ouăle. Pe crestele înalte era plin de 
cuiburi de păsări și de ghețari albi și reci care se 
prăbușeau în mare, crăpându-se și făcându-se bu-
cățele. Pădurile erau de un verde-deschis ziua și 
în ele își făceau veacul tigri și papagali, iar seara, 
când lupii începeau să urle, deveneau verde-în-
chis. Noaptea, când se trezeau liliecii, iar păian-
jenii cu picioare păroase își țeseau pânza printre 
crengi, erau de un verde-întunecat.

O dată pe an pe planeta albastră 
avea loc un incredibil eve-
niment. O rază de soare EDITURA P
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răzbătea printr-o crăpătură din peretele peșterii 
din Munții Albaștri. Nu era o peșteră obișnuită. 
Era plină de fluturi adormiți. Iar când lumina in-
vada peștera și le făcea aripile să lucească, se pe-
trecea ceva minunat: fluturii se trezeau din somn. 
Foarte încet, liniștit, începeau să bată din aripi și 
apoi se ridicau în aer, unul câte unul, după care 
ieșeau din peșteră. Urmăreau soarele de pe cer în-
treaga zi, înconjurând planeta peste uscat și peste 
mare, peste munți și peste văi, înainte să se în-
toarcă în peșteră și să adoarmă la loc, pentru a se 
trezi peste un an.

Zborul fluturilor era cea mai mare minune de 
pe planeta albastră. Ziua cu pricina era plină de 
fericire. Copiii stăteau întinși pe spate și se uitau 
la fluturii care umpleau cerul până când aceștia 
dispăreau la orizont.

Dar toate minunile și încântarea nu se pot 
compara cu aventurile povestite în această carte. 
Căci urmează cea mai primejdioasă și mai incre-
dibilă aventură pe care și-ar fi putut-o imagina 
vreodată un copil de pe planeta albastră.
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