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I. A fost odat< ca niciodat< 

 
 

A fost odat< ca niciodat< un copil. Era un copil ca toYi alYii, 
n<scut din iubire şi crescut cu grij< şi afecYiune, dar care tr<ia în 
vremuri negre şi pline de am<r<ciune.Copilul nu avea curiozitatea 
inocenYei, nu simYea pasiunea de a descoperi.  Sufletul s<u 

îmb<trânea. Mai repede decât în alte vremuri. Copilul ştia c< sufletul 

lui se va stinge înainte s< se fac< mare. ToYi oamenii care tr<iau atunci 

ajungeau, în cele din urm<, nişte trupuri f<r< suflet, cutii goale.  

 Într-o noapte, copilul a avut un vis ciudat. Spiriduşul s<u - 
pentru c< fiecare om are un spiriduş care îi poart< de grij<- i-a povestit 

de un t<râm minunat unde sufletele se întremeaz<, redevin vesele şi 
fericite, curioase şi inocente. Ce s-a mai bucurat copilul! Trebuia s<-şi 
duca sufletul acolo, s< g<seasc< acest t<râm! Spiriduşul, îns<, l-a 
avertizat c< toYi cei care au plecat la drum înaintea lui au avut de-a 

face cu Balaurul Verde-HoYul Timpului, care pe mulYi i-a luat prizonier 

în regatul lui. 

 



 

II. Oraşul de lemn 
 

Dis-de-dimineaY< copilul şi-a luat tr<istuYa cu merinde şi r<mas 
bun de la p<rinYi şi a plecat la drum, în c<utarea t<râmului copil<riei. 
Dup< câteva zile de mers, copilul a v<zut c< natura din jurul s<u 

prindea, din ce in ce mai mult, o culoare maronie. Oare ce se 

întâmpla? Şi iat< c< în faYa sa s-a ivit o pl<cuY< pe care scria “Bine aYi 
venit în Oraşul de lemn!” “Hmmmm…. Poate g<sesc aici pe cineva care 
m< poate îndruma spre Yinutul de copil<rit” 

 

 
O mulYime de c<suYe, şi castelaşe, de alei cu maşinuYe şi 

trotinete de lemn, de copaci şi flori, de insecte şi c<luYi de lemn, p<puşi 
de lemn aşezate pe b<nci, de cuburi şi tot felul de alte obiecte şi juc<rii 
de lemn… Totul p<rea animat deşi era înlemnit. Oraşul avea suflet, era 

viu, dar nemişcat. Copilul a încercat s< întrebe pe mai mulYi locuitori 

dac< se afla pe drumul cel bun, dar nu a aflat vreun raspuns.  

 Deşi s-a simYit foarte bine jucându-se prin Oraş, dup< un timp, 

copilul se gândi c< este vremea s<-şi vad< de treab< şi s< mearg< mai 
departe. 

 

 
 



III. Drumul spre castel 
 Porni aşadar spre miaz<zi, cu speranYa c<, în scurt timp, va g<si 

ceea ce caut<. Unele Yinuturi  prin care trecuse p<strau înc< urmele 

nenorocirilor aduse de Balaurul Verde. Câte poveşti, care mai de care, 
auzise copilul despre Balaur! Cu toate acestea, mergea înainte 
neînfricat, hot<rât s<-şi salveze sufletul. 

 
 Iat< îns< c<, tot gândindu-se la cum îl va înfrunta pe Balaur, a 

ajuns la o r<scruce de drumuri. Pentru c< se simYea obosit şi oricum 
nu ştia ce drum s< aleag<, se hot<rî s< se pun< la umbra unui copac şi 
s< trag< un pui de somn. Dar nici nu apuc< s< închid< ochii, c<, lâng< 

el, aparur< o mulYime de animaluYe care mai de care mai simpatice, cu 

bl<niYa de pluş sau puf. “Bun< ziua!’ spuse copilul. “Bun< s<-Yi fie 

inima!”  r<spunser< în cor animaluYele. “Am venit s<-Yi mulYumim c< 
ne-ai sc<pat de blestemul Balaurului Verde, care ne-a luat sufletele şi 
graiul.” “P<i şi eu cu ce v-am fost de folos?” “Doar faptul c< ai trecut 

pe aici ne-a dezlegat blestemul. Orice copil trecut pe la aceast< 

r<scruce de drumuri putea s< fac< asta. Din p<cate, nu a mai trecut 
nici unul de foarte multa vreme… Şi, uite, pentru c< ne-ai ajutat, vrem 

s< te r<splatim şi noi cum se cuvine. Ia acest puf şi aceast< baghet< 



magic< şi p<streaz<-le bine. Când vei avea nevoie de noi s< sufli peste 

puf. Bagheta te va ajuta la momentul potrivit. Trebuie s< apuci pe 

drumul care duce spre miaz<zi” Mirat de ce îi ap<ruse în cale şi 
bucuros de întâlnire, copilul lu< darurile şi se preg<ti s< plece mai 

departe. 

 

 

 
IV. Castelul prinYeselor 
 Pe m<sur< ce înainta el, tot gândindu-se la darurile pe care le-a 

primit şi la cum îi vor folosi ele, copilul se trezi c<, în faYa sa, r<sare un 

castel. “Ce bine! gândi el, poate g<sesc şi eu ceva de-ale gurii şi un 

pat s< m< odihnesc, c< tare mai sunt obosit! Şi cine ştie, poate aflu 
ceva despre T<râmul copilariei” 
 Odat< ajuns la castel, fu întâmpinat de slujitori şi dus direct  
într-o sal< mare, în mijlocul c<reia se afla întins< o mas< mare, plin< 

de bucate şi bun<t<Yi. “Of, ce bine, ce foame îmi este, dar ce ciudat c< 
nu este nimeni la mas<”  
 

 
Nici nu gândi bine aceste cuvinte c< pe uşa s<lii începur< s< intre  
prinYese care mai de care mai frumoase. Copilul era uimit de 

frumuseYea lor. Astfel de rochii şi giuvaieruri nu mai vazuse decât în 

c<rYile sale de poveşti sau la p<puşile surorii sale.  



PrinYesele îl invitar< la mas< şi, în timp ce se osp<tau, i-au povestit 

cum c< şi pe la palatul lor trecuse Balaurul Verde şi, c<, din cauza 

asta, la fiecare masa, printre mânc<ruri se afla un fel otr<vit. 
 

 
V. Comoara cu c<rYi şi muzic< 
Nimeni nu ştia care, şi niciodat< nu era acelaşi, iar tot mai multe 

prinYese au murit din aceast< cauz<. Auzind una ca asta, copilul se 

gândi c< poate puful anim<luYelor îi va ar<ta care dintre mânc<ruri 
este cea otr<vit<, s< se poat< feri de ea. Aşa şi a fost, puful i-a fost de 

mare ajutor, nu numai lui, cât şi tuturor celor de la mas<. PrinYesele 

nu ştiau cum s<-i mai mulYumeasc<  pentru puful pe care copilul li-l 

d<ruise pentru totdeauna. I-au cântat, i-au spus poveşti, ba chiar l-au 
şi pupat şi, înainte de plecare, i-au d<ruit o comoar<. 

 Curios, copilul se hot<rî s< arunce un ochi pe comoara înainte de 

a porni din nou la drum. Ce minunaYii!! Giuvaeruri, galbeni, dar, mai 

presus de toate, avea toate carYile de poveşti pe care şi le dorise 

vreodat< şi toate cântecelele pe care le iubea într-o cutie muzical<… 
Era fericit!!  

 
Deşi era plin< de atâtea bog<Yii comoara era una fermecat<, 

pentru c<, atunci când lada era închis<, aceasta se f<cea mic<, mic< de 

tot, astfel încât, copilul s< o poat< b<ga în buzunar şi s< o poat< scoate 

de acolo doar  când simYea nevoia s<-şi mai aline sufletul. 



 

 

VI. P<durea fermecat< 
 Copilul, îşi lu< r<mas-bun de la prinYese, şi, deşi cu inima strâns< 
-  pentru clipele minunate petrecute la castel- porni mai departe la 

drum. Ştia de la prinYese c< în drumul s<u va trebui s< treac< prin Xara 
Niciunde, în care se zvonea c< domnea Balaurul Verde. Xara Niciunde 

era de fapt o p<dure fermecat<, în care Balaurul pusese capcane 
viclene la tot pasul.  

 Nu dupa mult timp, copilul v<zu primele semne ale p<durii. Brazi 
şi copaci verzi, anim<luYe şi dumuri întortocheate. Ce frumos i se 
p<rea totul, nu era nimic înfricoş<tor acolo. Chiar mai mult, sub 
trunchiul unui copac, copilul descoperi un joc de culori tare interesant. 

Ar fi stat acolo s< se joace… Mai departe, lâng< un râu era un alt joc cu 

desene şi anim<luYe… R<mase şi aici s< se joace… Şi iat< cum, pe 

negândite, copilul petrecu ani de zile în p<durea fermecat< din Xara 

Niciunde, f<r< s<-şi dea seama c< timpul zbura şi el nu se mai d<dea 
dus. Era aşa de încântat de jocurile de acolo încât nu simYise cum a 

trecut vremea… 

 
 Într-o zi, îns<, în timp ce era preocupat s< pun< în ordine nişte 

bile colorate, îşi aminti cum, mai demult, se juca la fel cu sora sa şi, 
dintr-o dat<, şi-a dat seama care era şiretlicul Balaurului Verde. “Vai, 



vai, ce era s< fac! M-am l<sat prins în capcanele Balaurului! Trebuie s< 

plec cât mai repede, s< fug de aici!” Îşi deschise comoara s< îl ajute 

s<-şi revin< din vraj< şi, apoi, croindu-şi  drum printre haYişurile 
p<durii şi jocurile care îl fermecaser<, plec< mai departe. 

 

 

VII. Odaia cu obiecte magice 

Era deja istovit de c<utare şi de atâta timp petrecut pe drumuri.  
Doar sufletul s<u îi mai d<dea putere s< mearg< mai departe. Încet, 

încet, înainta copilul pe un drum pustiu pân< ce, în zare, îi ap<ru o 

cas< ce p<rea nelocuit<… Se hotarî s< intre. Acolo g<si una dintre cele 

mai frumoase od<i pe care le v<zuse vreodat<. Plin< cu tot soiul de 
perne, tablouri, oglinzi, clopoYei şi alte dr<g<l<şenii, îi aminti de casa 

lui şi de p<rinYii lui şi îl cuprinse un dor adânc. 

 
 În timp ce st<tea el aşa pe gânduri, îşi aminti de bagheta 

magic< primit< de la anim<luYele de pluş şi se gândi c< ar putea s< o 

foloseasc< s< vad< ce se va întâmpla. Zis şi f<cut! Abracadabra şi… 
iat< c< toate obiectele din odaie prinser< grai… Şi mult mai vorbeau 
între ele! Copilul îşi lu< inima în dinYi şi întreb< o oglind< dac< ştie 
unde se afla T<râmul copil<riei,  povestindu-i, motivul pentru care 

plecase de acas<,  tot drumul şi aventurile sale. “Of, copil, copil, zise 

oglinda, dar mult îYi mai trebuie s< îYi dai seama c< tot drumul t<u a 



fost f<cut pe T<râmul copilariei şi ca tu ai fost şi eşti, pe T<râmul 

copil<riei , înca, de când te-ai hot<rât s< pleci în c<utarea lui! 

Oare nu Yi-ai simYit sufletul mai temerar, mai încântat în tot acest 
timp?” Gândind-se în urm<, la toate aventurile sale, la oraşul de lemn, 

la animalele de pluş, la castelul cu prinYese, la comoara lui, chiar şi la 

p<durea fermecat< cu jocurile ei seduc<toare, copilul îşi d<du seama 

c<, într-adev<r, în tot acest timp îşi simYise sufletul mai puternic, mai 
fericit…  
 

Cu toYii ne las<m prinşi de lumea în care tr<im şi uit<m s< ne 

bucur<m de lucrurile simple, s< vedem frumuseYea din ceea ce 
ne înconjoar<, s< invent<m lucruri noi, s< fim spontani şi s< 

gândim liber. Uit<m c< am facut toate acestea, odat<, atunci 

când am fost copii…  
T<râmul copil<riei exist< în fiecare dintre noi. Trebuie doar s<-l 
reg<sim şi s< încerc<m s< retr<im emoYiile care ne împlinesc 

sufletele. 

 

 

Copywright T<râmul copil<riei TM 

 


