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 Balada ţesătoarei  
 

n taină zămislită în vas de cristalită, 
Cu gând sublim şi falnic, clipei ai fost sortită. 
Fărâma de os nobil ce-ţi este temelie 

Îţi dă puteri depline pe-a timpului magie. 
Crescută-n negrul pântec al mândrului krakstar, 
Cunoaşterea ţi-e mare, chiar fără de hotar. 

Cătând zadarnic suflet la babe şi hermiţi 
Ai păşit demn în lume fără părinţi iubiţi. 
Din sumbra ta pruncie ştii că ai fost menită 
Să fii, în văgăuna-ţi, a Timpului iubită. 
Din fir lucios de stele să-i ţeşi veşmânt semeţ, 
Întocmai ca o soaţă cu-n soţ prea îndrăzneţ. 

Şi alintându-i unda, să-i afli tot secretul 
Pe care, din turbare, să-l sfâşii cu stiletul. 
Pătrunsă-apoi de vină, ibovnică zăludă, 
Să-ndeşi noi începuturi în rana încă udă. 
Istorii, intrigi, lupte urzeşti cu al tău fir, 
C-un singur nod trimis-ai regi mari în cimitir. 

Mărită ţesătoare, a Timpului mireasă, 
Ce nu ştii nici odihnă, nici aşternut, nici casă, 
Veghează cu-ndârjire temuta noastră cale 
Şi bezna risipeşte întocmai ca un soare. 
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Cântec de leagăn pentru  

un pui de krakstar 
 

ezi blând, tu pui năvalnic 
Cuprins de frenezie şi aprigul dor tainic. 
Ce suflu-ţi umflă pieptul cu strigăt tunător? 

Ce jale-ţi arde gândul? Zbucim năucitor… 

Suflet pribeag şi osândit de soartă 
Te-opreşte doar o clipă din zbaterea deşartă, 
Lasă pe Galatheea să-ţi ţese-n blană stele, 
Să-ţi ningă vise blânde pe-a aripilor pene, 
Te scalde în lumina-i prea dulce, arămie, 
Te-adoarmă-n cuib, cuminte. Miros de iasomie… 

Şi Echo cea bălaie te strângă tandru-n braţe, 
Iar amintirea sumbră să o destrame-n aţe. 
În blana-ţi mătăsoasă s-adie al stepei vânt 
Şi fiecare strigăt s-adoarmă în cuvânt. 

Toarce-ţi caier de gânduri şi doru-ţi ostoieşte, 
Alungă umbra neagră ce mintea-ţi otrăveşte. 
Acum te domoleşte şi dormi adânc, tihnit, 
Lasă în seama sorţii ce Timpul ţi-a sortit. 
Tu dormi adânc, visează câmpii şi stânci înalte, 
Pe-un cer senin, cu stele… tu zboară mai departe! 
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Legenda Întâiului Îmblânzitor 

 

are bătrân şi gârbovit de vreme,  
Cu haina zdrenţuită, dar fără a se teme 
Păşeşte cu-ndârjire pe drum săpat în munte 

Şi planuri felurite se-nvârt sub a sa frunte. 
Pe stânca sclipitoare-l aşteaptă cuib de fiară… 

Unul din noi va trebui să piară! 
În pumn îşi strânge fierul călit în foc de vrajă, 

Sub mantie străluce armura ce-i stă strajă. 
Priveşte-n sus spre culme cu gând de răzbunare, 

Pe suflet poartă-o umbră şi furia e mare. 
Poteca se-ngustează şi piatra-i ascuţită… 

Tu, fiară ucigaşă… soarta ţi-e pecetluită! 
În aerul subţire respiră zgomotos, 

În piept îşi simte junghiul cumplit de dureros 
Şi ochii i se umplu de chipuri dispărute. 

Un val de sânge negru mânia îi asmute: 

Bestie fără de suflet, tu mi-ai furat doi prunci… 
Cea sfântă zi de mâine… Mă jur… Nu ai s-apuci! 
Mânat de suflu proaspăt aleargă printre stânci, 
Lângă sălaşul fiarei ajunge… Cade-n brânci. 

Dihania nu-i trează, îi pare amorţită, 
Doar vânt adie rece prin blana cea zburlită 

Şi inima se zbate, din piept ar vrea să iasă. 
Tu, moarte, fii aproape! M-ajută cu-a ta coasă! 
Lama-n văzduh luceşte şi aerul despică. 
Gândul e gol… nici spaima n-are frică… 

Dar STAI! Timpu-şi opreşte clipa. 
Oare ce-ascunde fiara… acolo, cu aripa? 

O mogâldeaţă mişcă sub aripa zdrobită… 
Să fie oare puiul? Şi uite că-i rănită! 
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Din faldurile negre un chip iubit apare, 

Spre om întinde mâna şi spune cu mirare: 
– Tăicuţă, dragă tată, ce bine c-ai venit! 

Ajută-ne krakstarul, în lupt-a fost rănit. 
Să fie cu putinţă… pruncul să-mi fie-n viaţă? 

Nu-mi cred privirii… îi văd frumoasa faţă? 
Şi cu făptura-i mică îi face fiarei scut 

Şi neclintit îşi apără prietenul cel mut. 
– Ce tot îndrugi, copile? Eu viaţa vreau să-i curm 

Şi trupul cel nevolnic să îl prefac în scrum. 
– Tăicuţă, te îndură! De-acasă ne-a luat… 

Dar ne-a fost mamă bună, de grijă ne-a purtat! 

Hei, frate! Ieşi de sub blană, pe tata să-mbunăm. 

Dacă ţi-i drag krakstarul, haide să îl salvăm! 
Cu ochii plini de lacrimi, omul la prunci priveşte. 

Aruncă-ţi lama rece şi rana îngrijeşte! 
Din trup se scurge ura, dispare fără urmă… 

Din taşcă scoate leacuri şi suferinţa curmă. 
Şi fiara-şi schimbă firea sub chipul zâmbitor, 

Iar omu-şi află rostul. De-acum e Îmblânzitor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cum au prins viaţă krakstarii? 

 

Un foarte curios copil al stepei a vrut să afle cum au 

prins viaţă krakstarii. Părinţii îi erau plecaţi cu treburi aşa că 

şi-a întrebat bunica. Bătrâna şi-a amintit un cântec vechi pe 

care îl ştia de la o străbunică de-a ei. Cântecul sună cam aşa: 

L, suflet toarnă-n forme, 

Le-atinge cu bagheta. 

Nu ţine cont de norme 

Că şi-a vrăjit paleta. 

Culoarea îl iubeşte! 

Pe loc îi intră-n voie, 

Şăgalnic îi şopteşte: 

„Mă dau de bunăvoie…” 

Sub mâna lui sprinţară 

Forma se-nsufleţeşte, 

Aripi îi cresc şi… zboară! 

Văzduhul stăpâneşte. 

Creat după un nume, 

Viteaz şi legendar, 

Timpu-i va da renume 

Măreţului Krakstar. 

Atent privindu-şi arta, 

Îi scrie viitorul. 

În mreje-i leagă soarta: 

Frate cu-mblânzitorul! 
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A ostenit o clipă… 

În jilţ se odihneşte. 

Fiara îşi strânge-a sa aripă 

Şi lângă el se cuibăreşte. 

Îndeasă creştetul blănos 

Sub braţul cel trudit 

Şi toarce fin, melodios… 

Se cere, mut, iubit. 

Timpul le ţese văl uşor 

Cu vrăji în loc de fire: 

Krakstar şi Mare Vrăjitor – 

Creaţie şi creator… cu drept de-nsufleţire. 

 

Text cules de Luminiţa Dobrea din folclorul oamenilor stepei  

şi dedicat maestrului ilustrator John Dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Căutătorul-Arhivar 

Hălăduind prin Hrubele Cunoaşterii, situate sub statuia 

Întâiului Îmblânzitor, am întâlnit o fiinţă aparte, o apariţie 

jovială şi misterioasă despre care aveam să aflu mai târziu că 
juca un rol important în istoria şi cultura oamenilor stepei. 

Numele i-a fost uitat demult, în negurile timpului, iar oamenii 
îi spuneau Căutătorul-Arhivar. 

rin hruba antică şi neagră 
El îşi petrece ziua-ntreagă.  
În mâini c-o rază de lumină,  

El întunericul domină 
Şi printre cărţi îşi face veacul… 
La orice hibă are leacul. 

De-l vezi, se schimbă a ta soartă 
Că, mândru, mantia îşi poartă 
Brodată-n fir de cristalită 
Cu mii poveţe-acoperită. 
Obrazul rumen pare-atins de soare 
Şi glasul blând îi sună a licoare. 

Cu ochii mari cuprinde multe cărţi, 
În minte îşi gravează mii de hărţi. 
Ciudat avar… adună orice slovă 
Fie din carte, fie spusă-n vorbă. 
Din lume-i vin, în stoluri, păsări mii: 
Rapoarte, zvonuri, ştiri şi grozăvii. 

Pe toate-n gând el le sculptează 
Şi în adânc le cercetează, 
Din miliardele de fire ţese 
Imagini clare sau subînţelese. 
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Cu toţii vin să-i afle sfatul, 
Căci meşter e ca nimeni altul. 
Cu Ţesătoarea ţine sfat de taină… 
Dar şi c-un om ce poartă orice haină. 

Din peşteri iese la un an, 
Când stele mii se strâng colan 
Să-mpodobească Galatheea… 
Atunci declamă Epopeea! 

Atunci evocă toţi vitejii 
Atunci dezvăluie toţi miejii 
Înţelepciunii fără margini 
Încătuşate între pagini. 

Cu mare dar de povestire 
L-ascultă toţi cu preţuire, 
Îi sorb cuvintele cu sete 
De la moşnegi şi pân’ la fete 
Şi ochii mari se scald-atunci în stele 
Şi sufletul se mântuie de rele, 
Căci mantia-i străluce de poveţe 
Şi orice om poate atunci să-nveţe. 

Copii adună-n jurul lui ades,  
Le spune basme cu mult înţeles 
Ce îi îndrumă peste ani 
Şi-i ocroteşte de tirani. 
Apoi, cu sârg, adună veşti, 
Rapoarte, zvonuri şi poveşti 
Că-i o fiinţă cu mult har: 
Căutătorul-Arhivar. 
 
 

Dedic aceste rânduri naşei DreamDesigner-ului, 

Crenguţa, spirit căutător şi pătrunzător, care are întotdeauna 
în tolbă o povaţă, o vorbă bună, o încurajare, un leac.... 



Străjer şi Zburător 
 

De curând am avut privilegiul de a însoţi un grup de 

nomazi care-şi transportau cristalita prin stepa cea aridă a 
marelui Samir. Drumul anevoios ne-a fost vegheat de 

războinici legendari despre care se spune că nu se despart 
niciodată de krakstarii lor. 

 
 caravana lungă de barje mari şi grele, 

Prin câmp îşi taie drumul trecând încet spre munţi. 
Îmblânzitori călare le apără de rele, 

Au straie lungi, cernite, de colb ei par cărunţi. 

Deasupra îi veghează, scrutând cu grijă-n umbre, 

Străjerul cu-a lui fiară strunită în zbor lent. 
În zori primise vorbă că veştile sunt sumbre 

Şi-acum îşi face rondul mereu tot mai atent. 

Un licăr slab zăreşte în prag de trecătoare 

Şi pe krakstar îndeamnă să zboare cât mai jos. 
Se prinde bine-n chingă: – E rost de vânătoare! 

Îşi spune scurt în barbă, aproape bucuros. 

Simţind în frate-avântul krakstarul se-nfioară 

Şi blana îşi zburleşte pe spate şi pe gât. 
Aripa îşi roteşte şi-n cercuri largi coboară, 

Ţintind la umbra neagră, el zboară hotărât. 

Războaie duse simte săpate pe retină 

Şi simţăminte tulburi acum firea-i trezesc: 
„Sunt zburător năpraznic cu suflet de felină 

Şi-un dor ascuns de luptă eu vreau să-mi ostoiesc!” 
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Miros de sânge proaspăt îi picură în nări 

Şi răgetul de luptă îi arde mut gâtlejul: 
„În stepa aspră nu ai timp de ezitări. 
De-o faci, să mori stupid tu ai prilejul!” 
Străjeru-i află gândul de fiară neîmblânzită 

Şi îşi apleacă-obrazul pe gâtul încordat. 
Şopteşte-o vrajă blândă spre inima zorită 

Şi lava-aprinsă-n vene pe loc a îngheţat. 

Deasupra stepei suflă doar vântul cel fierbinte, 

Iar de a stâncii umbră intrusu-i apărat. 
Nu ştie că în ceruri doi fraţi plutesc cuminte 

Şi-şi pregătesc atacul cu grijă calculat. 

O simplă adiere domol i-atinge chipul 

Şi-n gheare mari şi aspre din loc e înşfăcat. 
Cu spaim-adâncă-n vintre îşi numără el timpul 

Rămas pe astă lume. Se pune pe-nchinat. 

– Nu te ruga, năpârcă! Nu ăsta ţi-i sfârşitul, 

Deşi îţi meriţi soarta de trădător murdar. 
Aşteaptă-ţi judecata ce-ţi scrie asfinţitul 

Şi ti-i ruga cu viaţa la gâdele barbar. 

Krakstaru-i poartă-n vale, spre barjele oprite 

Şi îşi depune prinsul, pe jos, între nomazi. 
Legat e strâns în lanţuri cu cristalit călite 

Şi-l însoţesc la jude să îl descoase azi. 

Victoria-i marcată c-un chiot scurt de luptă, 

Krakstaru-şi cântă fapta în vălătuc de fum. 
Ţanţoş îşi umflă pieptul şi stă cu burta suptă… 

– Da, frate, ai dreptate! E ultimul lui drum! 

Din zbor salută tribul, opresc pe o culme sură, 

Şi-şi pregătesc culcuşul. Veghind, se odihnesc. 



Străjeru-i scoate şaua şi platoşa cea dură, 

Cu fruntea-i freacă fruntea. Ca fraţii se îndrăgesc. 

De prunci sunt împreună şi par crescuţi de-o mamă, 

Împart în viaţă toate, trecut şi viitor, 
Ca firele-mpletite, pe veci ei sunt de-o seamă, 

Doi fraţi – un singur suflet: Străjer şi Zburător. 



  



 

 

 

După o idee de Teodora Matei 

Ilustraţii alese şi potrivite de John Dobro 

  



 

 


