Introducere

/ 5

Vic [i p`durea muzical` /

7

Mir, porumbelul salvator /

11

Culori pentru flutura[ii cenu[ii /

15

Ma[in`ria de vise / 17
Joaca de‑a dinozaurii /

23

Superputerile lui Toma /
Lacul Melancoliei

29

/ 35

Avalan[` pe Muntele Bomboanelor
{coala de zbor

/ 39

/ 43

Un pe[ti[or pe nume Baltazar

/

48

Puse [i ultima ghind` pe raft [i r`sufl` u[urat. Soarele se îndrepta c`tre asfin]it,
deci ziua de munc` se sfår[ise. Vic se putea întoarce în scorbura lui, s` se odihneasc`. Lucrul la Marele Depozit de Ghinde nu era foarte greu, dar devenea uneori
cam plictisitor, pentru c` în fiecare zi f`cea exact acela[i lucru: aranja ghindele pe
rafturi. Nu se ocupa cu strånsul lor, nici cu transportul. Aceste munci erau rezervate veveri]elor cu experien]`. Dar Vic nu se plångea de plictiseal`. În cei cinci ani
de cånd se angajase la Marele Depozit de Ghinde, dup` ce terminase [coala Veveri‑
]elor, nu se plånsese nici m`car o dat`. Dimpotriv`, era cel care‑[i înveselea colegii
ori de cåte ori putea, fie cu o glum`, fie cu un cåntec. Da, Vic avea ceva ce veveri‑
]elor obi[nuite le cam lipse[te: talent muzical!
Î[i g`si drumul c`tre scorbur` repede, s`rind din creang`-n creang`. Nu locuia
prea departe de Marele Depozit de Ghinde, dar se gr`bea. Trebuia s` mai repete
ultimul cåntec compus, înainte s` se întålneasc` cu prietenii lui — cåteva dintre
veveri]ele cu care era coleg la Depozit. Dup` program obi[nuiau s` se întålneasc`
într‑un lumini[ [i Vic le cånta tuturor.
Înainte s` intre în scorbur`, auzi un cåntec nespus de frumos, care nu sem`na
cu nimic din ceea ce auzise pån` atunci. Ridic` privirea [i v`zu o veveri]` cåntånd.
Se frec` la ochi, ba chiar se ciupi ca s` se conving` c` e adev`rat ce vede. Era chiar o
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veveri]` care cånta! Intrånd în vorb` cu ea, Vic auzi c` în p`durea aflat` de cealalt`
parte a lacului exist` o colonie de veveri]e speciale, cu talent muzical!
— Ce frumooos! exclam` Vic plin de entuziasm. {i eu [tiu s` cånt, a[ putea
oare s` vin s` locuiesc în p`durea voastr`?
— Hmm, f`cu veveri]a cealalt`. Via]a e mai grea în p`durea noastr`. Noi nu
avem niciun Depozit de Ghinde, fiecare se hr`ne[te cu propriile provizii [i se descurc` singur.
— Dar cånta]i în fiecare zi, nu‑i a[a? întreb` Vic. Cred c` m‑a[ descurca s`
adun ghinde [i, în schimb, a[ putea cånta cu voi.
— Nu prea ne place s` cånt`m cu str`inii, r`spunse veveri]a. Noi avem melodiile noastre… Cred c` e mai bine s` r`måi în p`durea ta, acolo e locul t`u! spuse
veveri]a cånt`toare, apoi ]op`i din creang`‑n creang` pån` cånd se pierdu în întunecimea p`durii.
Vic intr` în scorbur` [i r`mase mult` vreme pe gånduri.
Din ziua aceea, ideea îi încol]i în minte. S` ajung` dincolo de lac, în p`durea
muzical`. S`‑[i dedice via]a cåntatului! Numai c` iernile acolo sunt grele… Cum o
s` se descurce f`r` siguran]a unui Depozit de Ghinde? F`r` prietenii de aici care
aveau grij` de el, f`r` marea familie de veveri]e care munceau împreun` pentru un
scop comun: strånsul ghindelor? Cum o s` reu[easc` s` treac` lacul? Cum se va
descurca într‑un loc str`in? Cine‑i va asculta lui cåntecele, într‑o p`dure plin` de
alte veveri]e, care nu p`reau foarte prietenoase? Se gåndi mult` vreme. Se gåndea
la asta în timp ce aranja ghinde în Depozit, în timp ce s`rea pe crengi, chiar [i în
timp ce compunea melodii pe frunze de stejar în mica lui scorbur`. Gåndul nu‑i
mai d`dea pace. Era plin de speran]`, dar în acela[i timp sim]ea [i cum îl cuprinde
frica.
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Într‑o diminea]`, se trezi cu sufletul r`sunånd de muzic` atåt de tare, încåt
p`rea c` se aude în toat` p`durea! Vic [tiu imediat ce are de f`cut: î[i strånse toate
frunzele cu melodii, î[i lu` cele cåteva ghinde pe care le avea ca provizii [i plec`.
Primele luni în noua p`dure au fost foarte grele. Vic a îndurat la început foamea [i, mai apoi, frigul, pentru c` venise o iarn` grea [i el nu‑[i amenajase înc` o
scorbur`. Celelalte veveri]e îl priveau cu ochi reci, cåntau doar între ele [i nu aveau
chef s`‑l asculte. Îns` pe Vic asta nu îl întrista deloc. Gåndul c` în fiecare zi vede
cerul liber de deasupra copacilor, c` nu mai este nevoit s`‑[i petreac` ziua întreag`
a[ezånd ghinde pe raft, ci compunånd melodii [i cåntånd, îl umplea de bucurie.
Cåntecele lui deveneau din ce în ce mai vesele [i mai frumoase, iar vocea, care avea
un timbru special, mai dulce, atrase în curånd aten]ia tuturor animalelor. Veneau
s`‑l asculte din ce în ce mai multe, încåntate de pove[tile [i cåntecele lui despre
locul de dincolo de lac.
Atunci cånd iarna cea grea trecu [i prim`vara se a[ternu din nou peste p`dure,
Vic î[i f`cuse deja prieteni noi, cånta cåt era ziua de lung` [i era o veveri]` tare
fericit`!
Poveste inspirat` de Sonia, despre Ionu]

— Vrei s` m` aju]i s` duc boabele astea în Poiana Verde? întreba Mir ori de cåte ori
vedea un porumbel luåndu‑[i zborul. Dac` zbura în direc]ia Poiana Verde, Mir îi
d`dea repede cåteva boabe [i îi explica unde anume [i cui trebuie s` le dea.
Totul începuse mai demult, cånd o parte dintre porumbeii din Poiana Verde
se îmboln`viser` de o boal` ciudat`, care‑i f`cea s` fie din ce în ce mai sl`bi]i.
Singurul leac al acestei boli erau boabele de m`ce[ [i de c`tin`, îns` în Poiana
Verde toate tufele de m`ce[ [i de c`tin` se uscaser`. Un scatiu care obi[nuia s`
poarte zvonuri de colo‑colo le povesti c` în celelalte poieni, care nu se aflau foarte
departe, era plin de tufe roditoare de m`ce[ [i de c`tin`. {i, cum Mir obi[nuia s`
fac` multe drumuri în Poiana Aurie, pentru c` avea acolo un cuib, nu a mai stat
pe gånduri [i a început s` transporte bobi]e. Îns` el singur nu putea s` aduc` atåt
de multe boabe pe cåt aveau nevoie to]i porumbeii bolnavi. A[a c` începu s` cear`
ajutorul tuturor.
În scurt timp, o mul]ime de porumbei începur` s` fac` drumuri între poieni,
ducånd în cioc boabe. La intrarea în Poiana Verde st`tea un iepure care num`ra
boabele [i trimitea p`s`rile la porumbeii care aveau nevoie de ele. Lucrurile mergeau bine [i porumbeii bolnavi începeau s` se îns`n`to[easc`. Mir era bucuros,
de[i obosit de atåta alerg`tur`. Nu contenea s` zboare de colo‑colo [i s` verifice dac`
to]i porumbeii bolnavi primesc boabele de m`ce[ [i de c`tin`.
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