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Comoara de lut 

Octavian şterpeli şapca de pe cuierul din hol şi fugi afară atât de repede, încât 
salutul său, "Sărut-mâna, mamă!" rămase în unnă, suspendat în aer ca zgomotul 
motorului unei maşini de viteză. A vea multe de făcut, aşa că nu-şi pierdu vremea prea 
mult timp prin curte - doar atât cât să se înanneze cu o lopată mică şi o găletuşă de 
metal, pe care le primise în dar de la bunici. Astăzi avea mult de lucru şi nu era nici un 
moment de pierdut. Odată ieşit în drum, aproape se ciocni nas în nas cu prietenul său 
Cornel, care pornise cu acelaşi avânt spre locul lor de joacă din acea vară: şantierul din 
curtea vecinilor de la capătul străzii. Nimeni nu ştia cine erau şi nu putea spune că-i 
văzuse vreodată. 

De fapt, întreaga poveste a şantierului era misterioasă şi lăsa loc destul 
imaginaţiei bogate a copiilor. Cu mai bine de doi ani în unnă, familia Rotaru, pe care toţi 
vecinii îi strigau bunica Sanda şi bunicul Ghiţă îşi vânduseră pe nepusă masă casa şi 
grădina şi se mutaseră în alt oraş, în apropierea fiului lor. Cumpărătorii nu se arătaseră 
niciodată pe acolo sau, dacă o făcuseră, nimeni nu-i observase. În schimb, peste puţină 
vreme, o echipă de muncitori se instalase în grădina din faţa căsuţei vechi şi dărăpănate 
şi în mai puţin de o săptămână, o demolaseră în întregime. În locul ei, rămăsese doar un 
monnan mic de pământ şi moloz. Alături, aceeaşi echipă de muncitori începuse 
săpături le pentru temelia unei noi case dar, într-o dimineaţă, locul fusese eliberat brusc. 
Nici o unnă de muncitori sau de utilajele lor gălăgioase. Trecuseră doi ani de atunci şi 
încet, curtea întreagă fusese invadată de buruieni. Nimeni nu se îngrijea de locul în care 
fusese odată o grădină plină de flori. Doar copiii mai treceau dincolo de gardul dărăpănat 
în căutare de aventuri. Nu se ştie exact cine începuse să răspândească pentru prima dată 
zvonul cu privire la curtea părăsită dar, în timp, acesta ajunsese o poveste întreagă pe 
care toţi copiii o ştiau pe dinafară şi şi-o spuneau atunci când se adunau la joacă sau 
când venea în vizită vreun neştiutor. Se spunea că terenul ascunde o comoară îngropată 
acolo de Stan cel Groaznic şi că cei care ar încerca să o dezgroape ar fi loviţi de o groază 
neaşteptată. Alţii chiar pretindeau că echipa de muncitori a plecat în grabă mare cu doi 
ani în unnă tocmai pentru că unul dintre ei lovise din greşeală cu tâmăcopul lada de lemn 
în care era ascunsă comoara. Alţii, cu o imaginaţie şi mai bogată, susţineau că, de fapt, în 
locul acela există o uşă secretă spre un tunel subteran care ducea spre laboratorul de 
experimente al doctorului Crud Pindea, care poate să facă orice lucru invizibil şi că 

oricine găseşte acea uşă şi îndrăzneşte să intre pe ea, nu mai este văzut de cineva 
vreodată. Desigur că toate acestea erau doar invenţii menite să-i sperie pe cei mai mici şi 
să-i distreze pe cei mai mari. 

Octavian şi Cornel auziseră poveştile de multe ori şi fuseseră speriaţi multă 

vreme de pericolele care i-ar putea pândi dincolo de gardul dărăpănat ce le părea o gură 
imensă cu dinţi stricaţi. Dar, de puţină vreme, îşi învinseseră teama şi se aventuraseră în 

5 



9 
G 

locul cel atât de periculos dar şi de interesant. Şi, fiindcă nImIC groaznIC nu li se 
întâmplase, îl declaraseră baza lor de joacă. 

În dimineaţa despre care povestim, îşi plănuiseră să pornească la o căutare de 
comori. Se străduiseră din greu în ziua precedentă să deseneze o hartă a locului şi 

hotărâseră că locul cel mai bun pentru a începe săpături le era groapa deja săpată şi 

înecată în buruieni. Acolo pământul era moale şi mult mai aranat decât în restul grădinii, 
aşa că puteau săpa o groapă mare. Erau convinşi că dacă vor ajunge îndeajuns de adânc, 
vor găsi o comoară. Îşi petrecuseră multe ami ezi sufocante visând la comoara pe care o 
vor găsi, la felul în care o vor împărţi şi la câte lucruri şi-ar putea cumpăra de pe unna 
el. 

Se opriră în faţa porţii lui Octavian ca să se sfătuiască. 
- Ai adus lopata? întrebă Cornel repede. 
- Sigur că da. Cum altfel? 
- Foarte bine, fiindcă eu n-am putut s-o găsesc pe a mea. 
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- Dar tu, ai adus metrul de tâmplărie al bunicului tău? continuă Octavian 
verificarea echipamentului. 

- Uite-l aici în buzunarul de la spate. 
- Perfect! Acum putem să pornim la vânătoarea de comori. Sunt sigur că vom 

găsi ceva grozav! 
Se strecurară tiptil pe lângă gardurile vecinilor, ca nişte pui de vulpe la pândă şi 

trecură cu mare grijă în curtea părăsită printr-o spărtură largă din gardul şi aşa prea 
dărăpănat pentru a mai merita acest nume. Priviră împrejur cu mâna la ochi, aşa cum un 
alpinist admiră frumuseţile din valea de unde a pornit la urcuşul greu. Apoi măsurară 
zece paşi de la marginea gropii pentru fundaţie şi Octavian marcă locul cu un băţ. Îşi 
aşezară tabăra sub un tufiş din apropiere. Curăţară de buruieni un loc mic şi începură să 
sape cu avânt, în speranţa că vor găsi în curând comoara sau, dacă nu, măcar ceva 
interesant. Dar săpatul era o treabă mai grea decât se gândi seră, aşa că în curând se opriră 
pentru o pauză. Chiar atunci, dintr-un tufiş din apropiere se auzi un şuierat care îi făcu să 
sară în picioare, ca şi cum nişte arcuri imense s-ar fi destins dintr-o dată sub locul pe 
care se odihni seră mai devreme. 

- Un şarpe! şopti înlemnit Octavian. 
- Să fugim! îi aruncă peste umăr Cornel, aruncând deja pământ în urma 

picioarelor sale iuţi. 
Mai multe râsete vesele îi opriră fuga ruşinoasă. 
- Cine e acolo? întrebă Octavian când spaima îi returnă glasul pe care i-l 

confiscase. Ieşiţi imediat! 
Cu multă voie bună şi nişte zâmbete puţin zetlemitoare, din tufiş se arătară trei 

băieţi de vreo 12-13 ani, în frunte cu Adi. Acesta din unnă era renumit pentru farsele pe 
care le făcea tuturor cu singurul scop de se amuza pe seama lor. 

- Cu ce drept aţi venit aici în tabăra noastră? se repezi Cornel din locul în care 
rămăsese ţintuit. 

- I-auzi! răspunse Adi batjocoritor. Şi de când, mă rog, e asta tabăra voastră? 
- De astăzi dimineaţă, răspunse Octavian răspicat. 
- Şi aţi cerut pennisiunea să vă instalaţi tabăra aici? 
- N-avem nevoie să cerem pennisiunea cuiva, zise Cornel din ce în ce mai 

apnns. 
- Înseamnă că nu ai învăţat încă cine e şeful aici, spuse Adi din ce în ce mai 

apăsat, ştergându-şi zâmbetul de mai devreme. 
- Nu e nimeni şeful aici, răspunse Cornel. Şi dacă e, în nici un caz nu eşti tu. 
- Aşa deci! Vino să-ţi arăt eu cine e şeful! Spuse Adi încruntat, ca şi cum i-ar fi 

crescut coarne în pri viri. 
Cornel era gata să-I înfrunte şi îşi pregătise pumnii, când Octavian interveni 

împăciuitor. 

" - Nu rezolvăm nimic dacă ne certăm. Aţi vrea să vă jucaţi cu noi mai degrabă? 
Impreună putem face mai multe. 
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Adi se simţi dezannat de invitaţia surprinzătoare şi ar fi vrut să spună ceva de 
genul: "Noi nu ne jucăm cu ţânci ca voi." Dar Octavian îl privea atât de senin şi de 
binevoitor, încât nu-l lăsă inima să-i sfărâme în bucăţi gândul bun. 

- Dar ce faceţi aici? 
- Săpăm să găsim o comoară. 
- O comoară? Pufni Adi şi prietenii săi îi ţinură isonul. Ce credeţi că aţi putea 

găsi între buruienile astea? 
- Eu cred că trebuie să fie ceva, răspunse Cornel mai împăciuitor. Doar ştiţi şi 

voi despre doctorul Crud Pindea. 
- Astea sunt scorneli de speriat copiii, răspunse Adi cu dispreţ. Nu există niciun 

doctor Pindea. 
- Dar ceva tot trebuie să existe, îi răspunse Cornel încrezător. Cred că dacă vom 

căuta suficient de adânc, vom găsi. 
- Vreţi să săpăm împreună? Putem face chiar şi un tunel, îi rugă Octavian. 
- Ia să vedem ce aveţi aici, zise Adi cercetând locul. În primul rând aveţi nevoie 

de unelte mai bune. Altfel nu veţi ajunge nicăieri. Ia aduceţi-mi un hârleţ şi un târnăcop 
de la voi de acasă, comandă el iar cei doi prieteni, ca două umbre mute se grăbiră spre 
casele lor şi se întoarseră în doar câteva minute cu uneltele cerute. 

Până la prânz, în groapa de fundaţie se ivise o altă groapă mai mică, dar mai 
adâncă, din care Octavian şi Cornel abia se mai zăreau. Adi şi prietenii lui ajutaseră 
nesperat de mult la săpături şi le oferiseră celor doi prieteni mai mici ocazii dese de 
odihnă. 

Tocmai se pregăteau să dea o pauză şi uneltelor şi să-şi caute rostul pe lângă 
mesele pe care mamele lor pregăteau prânzul, când Octavian lovi cu hârleţul ceva tare. 
Se opri şi încercă să dea pământulla o parte cu mâinile. 

- Cred că am găsit ceva! strigă el. 
Ceilalţi copii se înghesuiră aproape pentru a vedea. 
- Lasă-mă pe mine! ordonă Adi fără a lăsa loc pentru vreun protest. 
Nerăbdător, scoase la iveală un vas de lut turtit, cu o toartă mică într-o parte, 

vopsit în alb şi maro. 
- Ce gunoi! zise el după ce-l ţinu în mână pentru o clipă. Uite-vă ciobul de 

comoară! mai adăugă cu obişnuitul său ton zeflemitor şi îi aruncă lui Octavian la picioare 
vasul. 

Apoi, îşi îndemnă tovarăşii de farse: 
- Haideti să mergem! Ne-am pierdut prea mult timpul pe aici. 
În unna' lor, Octavian se aplecă şi începu să studieze cu atenţie vasul rămas pe 

jos. Îl şterse cu grijă cu marginile tricoului, gândindu-se că mama nu va fi prea încântată 
de tehnica lui de curăţire. Apoi îl admiră în bătaia soarelui. 

- Ştii ceva? îi zise el lui Cornel, care-l unnărea mirat dar uşor dezamăgit. N-o fi 
asta comoara la care ne aşteptam, dar cred că e un vas special. 

- Un vas de lut! Ce-i mare lucru? îl întrebă prietenul său. 
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- Nu cred că e un vas oarecare. Pare un vas vechi. 
- O vechitură. Ce-am putea face cu o vechitură? 
- Nu-i chiar aşa, îl contrazise Octavian. Am auzit eu pe cineva spunând că 

lucrurile foarte vechi sunt valoroase. Ele ne spun despre cum trăiau oamenii cu multă 
vreme înaintea noastră. 

- Pe cine ai auzit tu spunând aşa ceva? 
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- Pe doamna Todireanu. E prietena mamei şi vine în vizită aproape în fiecare 
vară. E arheolog. 

- Arheolog? Ce mai e şi asta? 
- Ei, nu ştii nimic, se burzului Octavian. Asta e profesia ei. Sapă în pământ după 

tot felul de lucruri vechi şi apoi le duce la nluzeu. 
Între noi fie spus, explicaţia lui Octavian nu era chiar cea mai corectă, dar o 

putem considera suficient de aproape de adevăr pentru un băieţel de şapte ani. Inspirat de 
amintirea prietenei mamei, Octavian avu o idee strălucită. 

- Îi voi trimite vasul doamnei Todireanu. Ea ne va spune dacă e valoros sau nu. 
Şi se grăbi spre casă Iăsându-1 în unnă pe Cornel. După amiază, când arşiţa 

izgonise până şi vrăbiile la umbră, Octavian se îndreptă nerăbdător spre oficiul poştal cu 
un pachet mare, legat cu sfoară, pe care scria cu litere de tipar: FRAGIL. Mama îl ajutase 
să împacheteze bine vasul în mai multe materiale moi şi îi scrisese adresa cu grijă pe 
capac. Cornel îl însoţea neconvins de necesitatea tuturor acestor eforturi şi transpirat 
până la piele. Totuşi, nu voia să piardă nimic din aventura prietenului său mai mare, aşa 
că nu se plângea de nimic. 
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Timpul trecu repede peste joaca băieţilor şi uitară cu desăvârşire de căutarea de 
comori până într-o seară când, întorcându-se de la un meci de baschet organizat în 
curtea lui Cornel, Octavian fu întâmpinat de mama care îl anunţă cu un zâmbet larg: 

- Tocmai a sunat la telefon Ana Todireanu. Se pare că vasul pe care i l-ai trimis 
este din perioada romană. E foarte încântată de descoperirea ta şi va veni chiar mâine să
i arăţi unde l-ai găsit. 

Octavian era atât de surprins şi de fericit încât uită să întrebe ce înseamnă 
perioada ~omană. Îşi imagina că însemna cu multe sute de ani în urmă şi chiar avea 
dreptate. In seara aceea adormi greu iar dis de dimineaţă fu primul care se smulse din 
îmbrăţişarea patului. Peste câteva ore o conducea pe doamna Todireanu la groapa ce 
rămăsese părăsită de când opriseră căutarea de comori. 

- E bine că nu aţi mai săpat, spuse doamna Todireanu după ce inspectă locul. 
Te-ai comportat ca un cunoscător. Locul acesta poate ascunde adevărate comori 
arheologice. 

- Vezi! îi spuse Octavian cu un aer victorios lui Cornel care tocmai li se 
alăturase. Până la urmă am găsit o comoară. 

După câteva săptămâni, timp în care doamna Todireanu obţinu aprobări pentru a 
organiza săpături în locul de unde provenea vasul, în faţa terenului de la capătul străzii 
apăru o nouă echipă. De astă dată era vorba despre o echipă de arheologi şi studenţi la 
arheologie, care începură prin a studia terenul cu diferite instrumente, realizând hărţi 
amănunţite ale locului. Apoi pomiră să sape cu mare atenţie pentru a nu distruge ceva 
din "comorile" adăpostite în pământ. Se întinseră cu săpături le mult dincolo de gardurile 
grădinii ai cărei proprietari misterioşi erau, de fapt, o familie cu doi copii, ce se mutase 
într-o ţară străină şi abandona se ideea de a-şi construi o casă. Octavian asista cu 
încântare la tot acest proces, adresând o mie de întrebări în fiecare zi. Spre bucuria sa, 
doamna Todireanu le cerea studenţilor să-i explice totul ca parte a lecţiilor pe care ei 
înşişi le aveau de făcut. 

- Nu există metodă mai bună de învăţare decât aceea de a le explica unui copil, 
le spunea ea cu blândeţe. 

La finalul săpături lor, care durară mai multe săptămâni lungi, Octavian văzu cu 
ochii lui cum de sub pământul înţelenit ies la iveală ruinele unei aşezări pe care oameni 
necunoscuţi şi-o construi seră cu mai multe sute de ani în unnă. Era fascinant să asculte 
povestea lor, aşa cum era spusă de zidurile de apărare ale aşezării, construite în mai 
multe rânduri, pe măsură ce valurile de războaie şi cotropitori îşi suflau ameninţările. 
Privea cu încântare vasele scoase la iveală, încercând să-şi imagineze meşterul olar care 
le făcuse sau femeile care le purtaseră la apă. Era fericit atunci când putea admira 
monezi le, săbiile şi scutul pe care studenţii le curăţau cu grijă într-un cort amenajat chiar 
lângă drum şi se gândea la soldatul care le folosise cândva şi, poate, le arătase mândru 
copiilor săi. Prin ochii întredeschişi privea înapoi în timp, când ruinele de sub pământ 
erau o aşezare omenească, plină de viaţă şi de forfotă. Mângâia zidurile de piatră ale 
locuinţelor mai mari sau mai mărunte, imaginându-şi mâinile aspre care zidiseră totul 
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din temelii. Altă dată, coborât lângă ziduri, păşea atent pe aleile pietruite, încercând să 
surprindă în gând paşii care le străbătuseră de nenumărate ori cu aşa de mult timp în 
urmă, când poporul român era un nou născut, adică abia se înfiripase din părinţii săi, 

dacii şi romanii. Se simţea o bucăţică din plămădeala care uni se aceste două mari 
popoare şi din care, de-a lungul timpului, se înfiripaseră strămoşii săi, până la bunicii şi 
părinţii dragi. 

După cum avea să le povestească el însuşi studenţilor săi peste ani, vara aceea a 
fost prima dată când Octavian a prins gustul pentru istorie. Şi tot în acea vară a învăţat 
că, de cele mai multe ori, comorile au forme neaşteptate şi numai cel care le priveşte cu 
mintea deschisă le poate afla valoarea. 
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Detectivii căsuţei din copac 

În ziua în care a împlinit şase ani, Aurelia a primit cel mai frumos cadou: o 
căsuţă aşezată în stejarul mare din spatele curţii - o căsuţă adevărată pe care tata o 
construise în secret pentru ea. A vea o scăriţă de funie, care urca până la uşă, iar în 
interior mama îi aşezase o nlăsuţă cu trei scăunele, un covoraş şi chiar perdele la 
fereastră. Se silnţea ca o prinţesă adevărată. Îşi duse în căsuţa ei păpuşile, ursuleţii şi 
setul de farfurioare de jucărie pe care le primise cadou de la nlătuşa Andreea, cu un an în 
unnă. 

În scurt timp, căsuţa Aureliei deveni un loc de pelerinaj al tuturor copiilor care 
locuiau pe aceeaşi stradă. Cu toţii o rugau frumos pe fetiţă să îi primească în jocul ei şi 
îşi aduceau cele mai frumoase jucării pentru a o convinge. Aurelia nu era o fetiţă egoistă, 
aşa că îi primea cu drag pe toti, atâta timp cât mama îi dădea voie. Dar, cel mai drag îi 
era să se joace cu trei prieteni speciali: Dănuţ, Luciana şi Petrina. Împreună, cei patru 
copii inventau cele nlai frumoase jocuri şi căsuţa din stejar era locul lor de întâlnire. 
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Într-o dimineaţă, imediat ce s-a tenninat micul dejun, Aurelia se îndreptă cu mare 
nerăbdare spre căsuţa ei specială. A vea o surpriză pregătită din ajun: primise o cutie 
mare de biscuiţi de la mama şi avea de gând să joace un joc nou cu prietenii săi: "de-a 
cofetăria". A vea să fie foarte amuzant. Ea era vânzătoarea, iar Luciana, Petrina şi Dănuţ 
erau clienţii. Se hotărâse să folosească nişte pietricele în loc de bani, cu care toţi clienţii 
vor plăti marfa. Intră bucuroasă în căsuţa ei. Era un plan bun. Când deschise uşa, rămase 
uimită în prag. Pe jos, zăcea desfăcută preţioasa ei cutie cu biscuiţi care era goală, şi pe 
toată podeaua se puteau observa firimituri - unne ale unui ospăţ pe cinste. Oare cine era 
hoţul care făcuse aşa ceva? Alergă în casă cu lacrimi în ochi. 

- Mămico! Cineva mi-a furat toţi biscuiţii pe care mi i-ai dat ieri! 
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Manla o privi surprinsă. 
- Cum? Ce s-a întâmplat? întrebă ea. 
- Am mers să pregătesc jocul pentru astăzi şi anl găsit cutia pe jos, goală. Vino 

să vezi! 
Manla lăsă vasele pe care tocmai le spăla şi se îndreptă spre căsuţa Aureliei. 
- Nu îmi dau seama ce s-a întâmplat, spuse ea tristă să-şi vadă fetiţa atât de 

necăjită. Lasă, nu-i nimic. Mai anl o cutie în cămară şi, dacă vii cu mine, ţi-o voi da 
inlediat. 

- Mulţumesc, l11ami! spuse Aurelia recunoscătoare. 
Totuşi, nu putea uita ce s-a întâmplat. Trebuia neapărat să afle cine era hoţul de 

biscuiţi. Când prietenii ei sosiră, o găsiră necăjită pe unul dintre scăunelele din căsuţă. 
- Ce s-a întâmplat, Aurelia? se mirară toţi trei. 
- A veam aici, în căsuţă, o cutie cu biscuiţi, ca să ne jucăm de-a cofetăria. 
- Ce joc frumos! exc1amară Luciana şi Petrina. 
- Dar cineva mi i-a furat, continuă Aurelia. 
- Oh! se arătară dezamăgite fetele. 
- Nu cumva a venit unul dintre voi aseară şi i-a luat? îi chestionă Aurelia. Aţi 

vrut cunlva să-mi faceţi o glumă urâtă? 
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