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Un soi de motto: 

A fost cândva, demult, un împărat… 

Aşa încep poveştile mereu – 

Şi cele vechi, pe care le-am uitat, 

Şi cele noi, pe care le ţes eu. 

 

Poveştile mai noi se scriu pe bloguri, şuntând editurile. Cele mai bănoase se numesc 

advertoriale şi se pot scrie după reţete. 

 

Iată reţeta cu împărat, vrăjitoare şi călătorii în timp – cu două exemplificări: 

 

— A fost odată… 

— Măi băiatule, eu sunt vrăjitoare, nu o fetiţă pe care trebuie s-o adormi. Ai venit să-mi spui 

basme? 

— Îţi spun ce vreau, că de-aia te plătesc cu bani frumoşi! Da’ nu-s basme, am început aşa 

fiindcă sună mai romantic… Şi eu am intenţii romantice… 

— Vrei să mă ceri de nevastă? râse baba cu ochi de buhă, arătându-şi proteza dentară. 

— Nu, vreau să mă-nsor cu fata împăratului, răspunse tânărul, cu toată seriozitatea. 

— A împăratului rromilor? Că altul nu ştiu să fie pe-aproape… 

— Taci dracului, babo, şi-ascultă-mă! se enervă tânărul. Despre împăratul ăsta, e drept că nu tot 

atât de vestit ca Ginghis Han, am citit într-o carte veche; a trăit acum o mie cinci sute cincizeci şi 

şapte de ani, într-un castel dintr-un loc pe care-o să ţi-l arăt pe hartă… 

— Şi vrei să te-nsori cu mumia fiic…? nu reuşi baba să se-abţină, dar privirea lui de-a dreptul 

furioasă o făcu să-şi înghită finalul întrebării batjocoritoare. 

— Împăratul ăla, reluă tânărul, 



e mare colecţionar. A colecţionat haine vechi, 

pinteni, bice, ochelari de cal, colţi de mistreţ, 

halbe de bere (c-aveau şi pe vremea aia) şi 

multe altele. Dar, dintre toate, e mort 

după lenjerii de pat. Numai că, vezi tu, le-a 

adunat pe cele mai bune şi mai frumoase din 

lumea lui, şi acum vrea altceva. Cu totul 

altceva. 

— Şi ce legătură are asta cu fiică-sa? 

— Are! Tu n-ai răbdare! 

trăia într-o ţară a livezilor şi ducea o viaţă 

foarte sănătoasă, aşa că sucurile de fructe nu-i 

lipseau niciodată de la micul dejun. Numai că, 

acum o mie cinci sute cincizeci şi şapte de ani, 

i-a murit storcătorul şi, după ce l-a-ngropat… 

— I-a murit storcătorul, zici? Şi el l-a 

îngropat?!… Bă băiatule! 

— Da, ce te miri? Şi nu-mi mai spune 

„băiatule”, mă cheamă Andrei – şi ştiu ce 

vorbesc. 

 

Baba îl măsură cu ochii îngustaţi. 

—Auzi, cred c-ai greşit când ai venit încoace, trebuia să te duci la balamuc… 

— Babo, mă laşi să termin? 

 

Şpilul e că Storcătorul lui era un uriaş, ultimul uriaş de pe 

Pământ, care strivea fructele în mâini cât ai 

clipi, pricepi? Şi, după ce-a murit, 

nema storcătoare cu presare la rece! Şi, cred 

că-ţi dai seama, pe vremea aia n-aveau pe-

acolo nicio prăvălie cu produse 

electrocasnice… Aşa că 

 

împăratul a dat sfară-n ţară că-i dă fata de soţie (o frumuseţe de fată!) şi jumătate din împărăţie (o 

imensitate de împărăţie!) celui care-i 

 

aduce, pentru patul nupţial, ceva frumos ca 

un vis, sau măcar ca un tablou pictat de-

un penel de maestru! 

 

oferă o soluţie de stoarcere a fructelor la fel de 

de eficientă ca pumnul uriaşului. 

— Da, şi? 

http://www.lenjeriipat-outlet.ro/
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— Şi eu am cumpărat 

 

două cuverturi de pat 3D, uite, astea, îi 

explică tânărul, scoţându-le din punga de 

plastic pe care-o ţinea în braţe. 

Întinse una pe masă şi alta pe patul babei. 

— Vezi, 3D vine de la tridimensional… 

— Hai, lasă, că ştiu şi io atâta lucru, îl 

întrerupse baba, uitându-se cu jind la 

cuvertura de pe masă. 

storcătoare, uite-aşa, ca ăsta, îi explică tânărul, 

desfăcând cutia pe care-o ţinea în braţe şi 

punând un storcător pe masă, sub nasul 

vrăjitoarei. Sunt aparate de ultimă generaţie, 

storcesc orice: rădăcinoase, legume, frunze, 

fructe, te ajută să prepari lapte de soia şi de 

migdale… Şi folosesc o tehnologie recent 

patentată de … 

— Bine, bine, scuteşte-mă de detaliile 

tehnice, zise baba, lingându-se totuşi pe buze. 

 

Zi-mi ce vrei de la mine. 

– Cum ce vreau?! Să mă trimiţi, cu tot cu cele 

 

două cuverturi, zece storcătoare de fructe pe care le-am 

cumpărat, 

 

în trecut, la împăratul ăsta. Fiindcă sunt sigur c-o să fie încântat – garantat sută la sută! Ce zici, 

poţi? 

— Pot, răspunse vrăjitoarea. Garantat sută la sută. 

 

Dar numai cu una singură. Uite, cu asta cu 

lebede, de pe pat. Te gândeşti unde vrei s-

ajungi, te-arunci în ea ca-n lac, cu capul 

înainte, şi soseşti la destinaţie cât ai clipi, cu 

cuvertură cu tot. 

— Bine, zise tânărul, cred c-o singură 

cuvertură e de-ajuns. Pe-a doua poţi s-o 

păstrezi ca amintire. 

Numai că, bagă bine la cap, ăia n-aveau curent 

electric… 

— Parcă nu te interesau detaliile tehnice, râse 

Andrei. Nu-ţi face griji, ştiu să construiesc 

centrale eoliene… 
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— Dar c-o să schimbi trecutul ştii? 

 

Cu această cuvertură a ta? Cu storcătoarele şi cu centralele tale? 

 

Şi că, dacă schimbi trecutul, creezi o lume paralelă? Şi că, odată ce-ai creat-o, acolo rămâi, în 

vecii vecilor, amin! Nu te mai întorci niciodată aici, în timpul şi în lumea în care te-ai născut! 

— Şi de ce-aş vrea să mă-ntorc?! Nu ţi-am spus că acolo o să fiu împărat?! Garantat sută la 

sută?! La ce bun să rămân aici, unde împăraţii nu mai sunt decât voievozi ai ţiganilor sau poveşti 

de adormit copiii? 

 

EPILOG 

Din nefericire, vraja n-a reuşit. Tânărul şi-a 

spart capul şi a rupt în două patul babei. 

Însă, după ce l-a luat salvarea, baba adormit 

plângând (de ciudă) pe cuvertura pătată de 

sângele lui şi s-a trezit, a doua zi dimineaţă, 

tânără şi frumoasă ca o zână. Aşa că tânărul 

nostru s-a consolat luând-o de nevastă. 

Şi au trăit fericiţi câteva sute de ani, 

reîntinerind în repetate rânduri cu ajutorul 

vechii cuverturi cu pete de sânge tot atât de 

vechi – până când le-au mâncat-o moliile, 

care-au întinerit la rândul lor.  

Mai bine zi cât mă costă serviciile tale. 

– Păi…, ezită baba. Păi, ştii ce? Lasă-mi 

storcătorul ăsta, că împăratului tău i-or fi 

ajungând şi numai nouă bucăţi! 

 

EPILOG 

Nu se ştie ce s-a-ntâmplat cu tânărul Andrei, 

dar vrăjitoarea e convinsă că totul i-a mers 

după plac, căci, pentru prima oară de când face 

ea umbră pământului. a primit un mesaj din 

trecutul unei lumi paralele, adică de la Marele 

Mag Tadalim, sfetnicul de taină al Marelui 

Împărat Andrei Întâiul, care i-a explicat cum 

să-i trimită, pentru început, încă vreo trei 

duzini de storcătoare şi i-a promis că, în 

schimbul lor, o s-o aprovizioneze cu fructe 

exotice, numai bune pentru sucuri dătătoare de 

puteri magice, pe tot restul vieţii. 

 

GARANTAT SUTĂ LA SUTĂ! (Ăsta – sper că v-aţi prins! – e titlul advertorialului 

universal.) 



 

V-aş fi putut oferi mai multe variante, dar cred că – garantat sută la sută! – aţi priceput cum se 

face. 

 

Mai bine luaţi aminte cum puteţi prelua un personaj din advertorial (de exemplu din a doua 

versiune) ca să puneţi pe blog şi o povestioară, ca garanţie (sută la sută) că nu vă bârfesc cititorii 

invidioşi, susţinând că scrieţi doar pentru bani. 

 

CĂLĂTOR PRIN TRUPURI 

Sunt Marele Mag Tadalim, absolvent al Înaltei Academii de Magie Alb-Neagră şi sfetnic 

imperial de taină. Nu vă spun cum arăt, fiindcă-s mai tot timpul călător prin trupuri. Nu mă simt 

om – şi mag – dacă nu trec măcar prin câte cinci pe zi! 

Dimineaţa fug în crâng, uneori în trupul dagdului, aromatul arbore umblător dăruit de zei cu 

cincizeci de ochi ce ştiu să-şi vadă rădăcinile din ţărâna silicoasă, iar alteori în trup de ziaolă, ca 

să savurez senzaţiile ei de iederă zburătoare, sau în trunchi lucios şi înalt de gaong, ca să sorb 

lumina zorilor, căzută pieziş pe frunzele-i cântăreţe. 

Către prânz, mă strecor în trup de iepure marsupial. E palpitant să-l părăsesc c-o singură clipă 

înainte de al preschimba în leş colţii de vulpe-vampir şi-nainte de a mi se preschimba propriul 

suflet în lumină lină, dizolvată, odată cu ultima suflare a iepurelui, în arşiţa zilei. Şi-l părăsesc 

întotdeauna la ţanc ca să intru-n trupul vulpii, şi-apoi cu greu mă pot desprinde de dulceaţa 

sângelui sorbit cu lăcomie… 

Dar suprema plăcere e sălăşluirea-n alt trup omenesc. Pesemne c-o să râdeţi, dar cel mai tare m-

atrage al bufonului imperial, zis Curcubeu. Poate fiindcă pipernicitul, mereu galben de gras, e 

oricând gata să se facă, la poruncă, verde de ciudă, albastru de inimă rea sau roşu de furie. Şi a 

amestecat oranjul, indigoul şi violetul – plus culori şi nuanţe intermediare – în vânătăile 

generoase pictate sub propriii ochi cu vopsea de neşters. Spune că-s semne de doliu – după 

simţul umorului; căci, în loc să se mulţumească să râdă unii de prostia altora, oamenii-şi sparg 

nasurile, punându-şi vânătăi adevărate pe pomeţii obrajilor. 

Poate m-atrage bufonul şi fiindcă-i singurul pe care-l las să intre-n trupul meu în vreme ce-s 

într-al lui. Credeţi-mă, chiar facem schimb de trupuri! Îl trimit pe el la sfat de taină cu împăratul, 

iar eu fac giumbuşlucuri în iatacul împărătesei. 



Şi-mi place să cred că de-asta-i împăratul mereu prost sfătuit şi-mpărăteasa întotdeauna 

totalmente şi plenar mulţumită! 

 

Pentru alte sfaturi, faceţi rost de antologia CSF de anul viitor! 


