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Noaptea coboară lin și se instalează ușor, dar sigur peste natură, peste case, peste oameni, peste ciupercuță, peste 

pitici...peste... 

Un pitic aprinde felinarele și se retrage spre căsuța lui din ciupercă. Ceilalți frați îl așteaptă și se adună lângă sobă 

la povești. Toți se uită din când în când spre ușă, semn că așteaptă pe cineva... 

Piticul responsabil cu felinarele știe cine trebuie să sosească, așa că se așaza liniștit pe o pernuță, își ia o cănuța cu 

ceai și așteaptă... De fapt și ceilalți pitici, vreo 6, știu și așteaptă cu nerăbdare să sosească oaspetele lor... Într-un 

târziu se aud ciocănituri în ușă, piticul cu felinarele sare și deschide ușa. Maiestuoasă și impunătoare intră Zina 

(pur și simplu o zâna din pădure, oricare ar fi obiectul muncii ei ), cea mai iubită de pitici, pentru că le spune 

povești incredibile, frumoase și cel mai important motiv, adormitoare... Nu vine în fiecare seară pentru că mai are 

și alte căsuțe de vizitat, dar când vede că felinarul din fața ciupercii căsuței este aprins, știe că e așteptată... ca astă 

seară. 

- Bine v-am găsit domnilor, aveți ceai, nu-i așa? Hai să ne așezăm comod, să-mi iau și eu o cănuță, sper că e de tei 

cules de voi. Ați pus și miere din prisaca pădurii? Atunci să încep povestea din seara asta... 

Odată de mult, era o familie de tineri, abia căsătoriți și trecuseră doi ani, dar nu aveau copii. Erau tare necăjiți din 

cauza asta și nu știau dacă vor mai avea parte de vreunul... Nu-și pierduseră speranța și Dumnezeu s-a îndurat de 

ei, așa că într-o zi, au avut bucuria să afle că vor avea un copil. Viitoarea mamă s-a chinuit mult cu sarcina, i-a fost 

greu, dar în cele din urmă a venit pe lume un băiețel, lumina ochilor pentru părinți. L-au botezat Luca... Zilele 

treceau repede și Luca se înălța, creștea și ajunsese la doi ani. A început sa rupă cuvintele, să spună câte ceva, să 

cânte, să danseze și când era întrebat cum îl cheamă spunea: Uca... A crescut Uca mai departe și mămica lui a 

început să-i spună povești, venea și bunica și așa Uca adormea cu poveștile lor. 

Într-o seară, bunica i-a spus o poveste cu piticii care locuiau în pădure, într-o ciupercuță-căsuță și cum seara un 

pitic aprindea felinarele... Uca era destul de mare ca să înțeleagă și își dorea mult să fie el piticul care aprinde 

felinarele. Atunci Zâna i-a îndeplinit dorința și Uca era piticul care aprinde felinarele în pădure. 

În timpul asta mama și tatăl lui Luca sufereau după el că lipsea și s-au rugat de Zâna să-l aducă înapoi acasă pe 

băiețelul lor. De aceea, în seara asta Zâna avea misiunea să plece cu Luca acasă. Piticul cu felinarele știa că trebuie 

să plece, dar nu era supărat pentru ca fusese (o noapte întreagă în timpul omenesc, adică un an în timpul piticilor 

din pădure) bucuros că aprindea felinarele în pădure. Piticii au adormit, iar Zâna a luat de mână pe piticul Uca și l-

a dus mamei lui. 

A doua zi dimineață, Uca s-a trezit în pătuțul lui, mami era lângă el și amândoi s-au bucurat de visul frumos avut de 

băiețel. Luca știa acum că era deajuns să-și dorească să fie într-o poveste și Zâna, care semăna tare mult cu mămica 

lui... și cu bunica... uneori... îl ducea acolo și când îi era dor de mami venea acasă și se trezea în pătuțul lui... 

Eu zic să bem și noi un ceai de tei cu miere tot de tei, să aprindem felinarul și să ne dorim să ajungem cu Zâna unde 

ne cheamă inima, tinerețea, copilăria... să ajungem lângă mama sau bunica... 

NOAPTE BUNĂ, LUCA ! 


