




a marginea unei păduri adânci, mai bătrână ca timpul, se 
întinde o pajişte bogată, cu ierburi zvelte, tufişuri tainice 

şi flori delicate. Soarele maiestuos mângâie blând perfecţiunea 
naturii, bucurând fiecare formă de viaţă. Lângă pajişte se odihneşte 
tăcut un lac de smarald a cărui suprafaţă găzduieşte o puzderie de 
nuferi neverosimil de albi. Timpul parcă a încremenit şi nimic nu 
pare să tulbure frumoasa după-amiază de primăvară.





În iarba înaltă şi deasă, ferită de ochii curioşilor, şi-a făcut 
cuib o tânără ciocârlie. A depus un singur ou în căuşul de paie şi îl 
veghează neclintită, de zile bune. Însă fiind primul ei ou, este fără 
experienţă, un pic neştiutoare şi prea puţin precaută. Lacul este la 
câţiva zeci de metri de cuib şi pe ea o chinuie o sete cumplită. Îi 
este şi foame, i-ar prinde bine câteva gâze şi puţină mişcare, să-şi 
dezmorţească aripile, însă nu îndrăzneşte. Dar când alte trei ciocârlii 
zboară pe deasupra ei, instinctiv se ridică în aer şi se alătură lor. 
Zboară spre pădure, unde este abundenţă de gâze, insecte şi seminţe, 
cu o poftă de parcă acum ar fi învăţat să zboare prima oară.



Din senin se porneşte un 
vânt puternic ce ridică praful şi 
frunzele firave care s-au desprins 
din copaci. Se înteţeşte, urlă, 
sigur va aduce  ploaie cu tunete 
şi fulgere. În zare pluteşte o 
umbrelă mare din hârtie, cu flori 
multicolore, smulsă din mâinile 
cuiva. Este purtată ca o pană, 
fără să opună nicio rezistenţă, se 
ridică, se învârte, se rostogoleşte 
şi cade deasupra cuibului 
ciocârliei, acoperind protector 
oul solitar. Ploaia se descătuşează 
cu sete, tună şi fulgeră mânios 
iar spectacolul naturii este 
înfricoşător şi fascinant în acelaşi 
timp. Totul durează preţ de câteva 
minute lungi, după care natura 
parcă renaşte întinerită, mai 
veselă şi mai bogată. Soarele dă 
uşor la o parte norii rămaşi, zvântă 
şi încălzeşte fiecare fir de iarbă, 
fiecare frunză şi trunchi de copac.



Sub umbrela ca o cupolă 
oul se dezvoltă frumos, ferit de 
pericolul de a fi călcat sau mâncat 
de prădători. Îi prieşte căldura 
care-l învăluie, ca într-o seră, 
şi stă cuminte aşteptând să se 
metamorfozeze.

În a treisprezecea zi, la 
vremea amiezii, iese şovăitor din 
coajă un pui pestriţ, mic cât un 
degetar, cu ochii ca doi tăciuni  
şi picioruşe galbene, subţiri ca 
paiele. Deschide ochii mari şi 
clipeşte des, să se acomodeze 
cu lumina puternică ce pătrunde 
prin umbrelă. Se uită împrejur 
curios, dar firele de iarbă deasă 
şi înaltă care-l înconjoară îi par 
o junglă impenetrabilă şi totuşi îi 
dau un sentiment reconfortant de 
siguranţă. Puiul tace, nu scoate 
nici un piuit, aşteaptă răbdător să 
vină mama lui. Priveşte în sus şi 
îşi desfată ochii cu florile de pe 





umbrelă, inspiră mirosul de iarbă crudă şi lumea i se pare foarte 
frumoasă. Ziua trece repede, cu el atent la cea mai mică adiere de 
vânt şi tresărind la fiecare zgomot.

Se înserează şi puiului i se face foame. Piuie plăpând, gândind 
că mama lui e în apropiere şi-l va auzi. În iarbă se aude un foşnet şi 
cineva se apropie de el. O cârtiţă blândă ieşise să îşi facă plimbarea 
de seară şi amuşina cu interes mica vietate străină. O clipă puiul 
stătu nemişcat dar când simţi căldura cârtiţei lângă el începu să 
piuie cu curaj.

— Mi-e foame! Vreau la mama! Mi-e sete! Mi-e frig!
— Sărăcuţul de tine, te-ai pierdut de mama ta! îl alină afectuos 

cârtiţa. Am să-ţi aduc eu ceva de mâncare.
Şi micul mamifer negru intră în galeriile subterane şi se 

întoarse cu câteva insecte uscate pe care i le dădu cu grijă, în ciocul 
mic şi avid. Apoi îi ţinu de cald toată noaptea şi puiul adormi în 
siguranţă, visând că a doua zi îşi va întâlni mama.

Dimineaţa cârtiţa îi adună câţiva stropi de rouă într-o frunză 
şi îi potoli setea, apoi îi spuse:

— Eu plec sub pământ, acolo unde este casa mea, razele 
soarelui şi lumina nu-mi priesc. Tu să nu te mişti de aici şi încearcă 
să nu faci gălăgie, ca să nu atragi prădătorii. 

Micul pui vru să întrebe ce sunt prădătorii dar cârtiţa dispăruse 
deja sub pământ. Soarele răsărise de ceva vreme şi lumina puternic 
adăpostul inedit. O lăcustă de culoarea ierbii îşi făcu apariţia, ţopăind 





încoace şi încolo fără nici o grijă. Văzând puiul de ciocârlie cum stă 
nemişcat în cuib se apropie cu un salt acrobatic şi aterizează chiar 
în faţa lui.

— Hei, eu sunt lăcusta Picioare-Lungi. Tu cine eşti?
— Eu sunt... un pui care îşi aşteaptă mama, nu am nume, îi 

spuse cu sfială puiul.
— Cred că te numeşti Koko, e un nume care ţi se potriveşte, 

hotărî de una singură lăcusta.
Puiul de ciocârlie nu avu nimic împotrivă şi urmărea fascinat 

insecta care ba zbura, ba sărea de unde te aşteptai mai puţin.
— De ce stai captiv aici? Eşti prizonier, fără să vrei, sub 

această umbrelă...
— Aici e casa mea, aici m-am născut, îi răspunse cuminte 

Koko.
— Înţeleg, dar ar trebui să ieşi afară, e mult mai frumos şi 

mai palpitant, e o lume întreagă plină de vietăţi, una mai specială 
decât alta, sunt culori infinite şi peisaje unice. Poţi să-ţi alegi o altă 
casă oriunde îţi place.

— Dar sunt prea mic, e periculos, mi-a spus şi cârtiţa...
— Da, e periculos, dar e frumos, simţi că trăieşti. Sentimentul 

de libertate nu se poate compara cu nimic altceva. Cârtiţa nu-ţi va 
spune niciodată să îndrăzneşti, e cea mai mare fricoasă, de aceea se 
ascunde sub pământ.




