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Într’un urcior de cristal rotund plutesc pe dung, imobili ca nite frunze de aram, petii domesticii
ai aurorelor deprtate. închii în trei elemente, care sînt numai felurile deosebite ale uneia singure i ace
leiai divine materii: lumina, ei licresc în aerul invizibil, în lichidul diamantin, în pretele vasului, cons
truit în curba unui reflex ; ca i cum viaa lor împrteasc s’ar petrece într’un punct astral, strju't cu luceferi.
Rareori s’au alctuit laolalt mai multe i mai ciudate însuiri desbinate, ca s dea natere unui corci mai neasemuit.
Metalele, pietrele preioase i florile, adunate la strigarea unei fantasme vrjitoare, prin Domnitorii lor pitii
în peteri i scorburi, i prin delegai, s’au învoit într’o zi, pentru o singur dat, unele cu altele, s se
csneasc s dea la iveal o frumusee nou, iscat din închipuirea lor. Fiecare din dobitoacele alese ale
pmîntului, aerului i apelor a pus firimitura ei din ceiace avea, tia, dorea i putea, întru svîrirea mi
nunatului mare lucru mrunt. Ele veneau ca rînduneaua cu bobul de lut în cioc, pe care-l strivete pe mar
ginea cuibului început; cci, dup zapisul scris pe o coaj de mesteacn i iscilit cu zeci de mii de nume,
care de care mai gingae, fpturile i jivinele aveau îndatorirea s aduc, la cîte un ceas din noapte, pe
rând, prafuri sau mrgele.
Muncindu se cu stâncile, tîrî, paraliticul arpe, osândit s umble fr picioare, s se sprijine fr genunchi
i s se arunce din pduri în pduri fr aripi, ca o nluc lung mldie, a venit cu cel mai scînteie-
 tor solz al neamului su cu rubedenii multe, i l-a pus dar, în tiriziile de foi de aur ale vraciului, însr
cinat cu strîngerea materiilor prime. i arpele a plecat ca un pîrîu, care ar merge cu izvorul lui dup el.
Intr’o pung de borangic, prsit de o crizalid, fluturii au adus cîte puin din fina aproape nepipit,
 cu care ei se pudreaz în faptul serii pe spinare i pîntec. Contribuia fusese dumicat cu economie de pe
aripile tuturor fluturilor cu musta de chiciur catifelie i talc, aceast pulbere fiind cea mai scump i
mai rar din toate gtelile necîntrite ale lumii; ceaa sufletelor cltoare, cu care se ciocnesc insectele

 în zborul lor prin haosul ultramarin. Silicate, bichromate, fluorur i oxalai de azur.
Punia i-a scuturat coada de scîntei armii, snop cu spicul rotund, cu cinci curcubee, în mijlocul crora
fulger ochiul de smarald cu pupila de micunele al fiarelor din Apocalips.
 Mai darnic i mai jertfitor, sticletele  : -a dat ochii lui amîndoi, care au i fost pstrai neatini pentru
petele rou i pui de a dreapta i de-a sting obrajilor, de asupra penelor înnottoare. i cum se fcuse
bezn deodat i sticletele orbit rmase locului, nemaiputînd pleca, milostivitu-s’a de el Piticul, care -a
scos mrgritarele negre din paftale i le-a împrumutat sticletelul ca s vad.
Ariciul i puii lui au fost adui pe o tav de lac, rînduii unul ling altul, ca periile berce într’o trus de
voiaj. Ei au dat undrelele i acele cu gmlie pentru ira spinrii i oasele f ne, fr s cugete la undii.
Din tabacherea uitat printre arici, s’a ivit capul de pui de gin al broatei estoase i coada ca un cîrlig.
— Mulumim de bunvoin, au grit Piticul i Vraciul; nu avem ce lua dela dumneata.
i broasca estoas a purces de vale, ca un srac.
Columba viinie a dat puin mtase din tofa pîlpîitoare de luciri a guii.
Ursul, inlrînd în încperea muntelui cu ururi de piatr, învluit într’un nor albstrui de mute, inea o lab
ca o min, în care ar fi pstrat ceva preios.

 — Am un bob de smeur suav pentru EL, zise ursul, gîndindu*se la chipul ce trebuia s se nasc din

daruri i meteuguri.
— Pune-o delicat aci, în foaia de aur, rspunse Vraciul.
Dar prostul o pierduse pe drum.
Ca o mireas învluit pîn la grumaz cu zaimfuri strvezii, apru Efemera, zei verzue a libelulelor noc
turne, îmbrcat în aripi de patru ori mai lungi decît corpul ei de nefiin. Ea se aduse toat i toat se
dete, ca un lucru, în întregimea lui puin.
Lebda ceru pentru viitor locul de profesor de înnot, cu condiia s-L prind navigând i s-l mnânce.
Ea trebui s se deprteze dimpreun cu tovarii ei, barza cu ciocul portocaliu, raa i gâscanul coxalgic,
alungai de cobolzi.
Florile fur nespus de gentile fa de viitorul betan, pus la cale de puterile zmislitoare de frumusei.
Primele sosite, într’un ir imens de legnri, au fost lalelele, ca nite fecioare zvelte cu amforele purtate
pe cretet. Fiecare a vrsat în tidva de sidef a vraciului, diamantul cîte unui bob de rou, din cofele lor
fragile i multicolore, brzdate cu râuri de cmei româneti.
Leandri aduser garoafele lor, cu miezul trandafiriu de pepene verde.

Mceul s’a desfoiat ca ninsoare moale.
j| Ppdia dete bumbacuri pentru o saltea cît latul mînii, care avea s fie cuibul de nscocire.
m Mueelul, chimenul, suntorea i mutarul aduser în sticlue cît bobul de mazre, doftorii i

unsori. Isma dete pictura ei glacial, pentru ca apele s fie de-apururea proaspete i reci.

1) Exemplu literatur T. A.: text aprut; publicat de noi cu învoirea autorului


