
 

Putea să fie miezul nopţii. În cortul de deasupra ruinelor nici unul dintre cei trei 

cireşari nu izbutea să adoarmă. Dar nici unul nu îndrăznea să tulbure liniştea celorlalţi. Se 

gândeau toţi la evenimentele zilei. Chepengul acela ascuns sus în plafon nu-i duseră, cum îşi 

închipuiseră sau cum doriseră, la cine ştie ce descoperire senzaţională. Dăduseră acolo peste o 

cămăruţă strâmtă, murdară, un fel de pod, pe pereţii căruia abundau tot felul de inscripţii şi 

semnături şi mai ales date, care de care mai recente. Copiii satului îşi făcuseră, pesemne, un 

obicei din a se juca pe acolo, de-a ascunselea, în zilele de sărbătoare. Cercetară apoi şi alte 

gropi şi alte pivniţe, dar toate erau murdare, înfundate şi ţipau de la prima privire, că nu pot 

ascunde intrări secrete sau cine ştie ce taine care i-ar fi interesat pe ei. Totuşi hotărâră să-şi 

continue cercetările şi a doua zi, cu mai multă atenţie. Ursu simţi că prietenii lui nu au adormit 

încă. Îl preocupa un gând. Întrebă cu voce cât se poate de şoptită: 

 ― Dormiţi?  

I se răspunse la fel de încet: 

 ― Nu!... ― Eu cred că trebuie să ne mişcăm mai iute, spuse el. Să nu ne irosim tot timpul 

scotocind ruinele. Ce zice, Ticuşor? 

Puştiul înţelese rostul întrebării lui Ursu. Ar fi vrut să rămînă mai departe la explorarea 

ruinelor. Dacă, totuşi, pînă la urmă va sări un iepure de undeva? Dacă vor găsi un indiciu cine 

ştie sub ce camuflaj? El să nu fie acolo? Dar dacă nu se va găsi nimic? Atunci într-adevăr îşi 

irosiseră timpul zadarnic. De aceea răspunse fără echivoc: 

 ― Ai dreptate! Trebuie să ne mişcăm şi dincolo... 

 ― Vrei să mergem pe urmele mesagerului? întrebă Dan. 

 ― Tic singur ajunge, şopti Ursu. Nu cred c-o să fie prea greu. Zău că trebuie să lămurim cât 

mai repede toată povestea asta a castelului şi a prizonierei. Până mîine la prânz trebuie să 

ajungem la o concluzie, sau măcar să ne facem o părere. Ce spuneţi? 

 ― Eu pornesc, dacă vreţi, şi-acum... răspunse mezinul. Pînă mîine la prînz dau eu peste cel 

care a pus primul mâna pe mesaj, chiar de-ar fi să intru în fiecare casă.... 

 ― Dacă treaba s-a aranjat, hai să încercăm să ne culcăm, spuse Dan moţăind. Fiecare o să 

avem mâine bătaie de cap. Noapte bună!  

Se lăsă din nou tăcerea în cort. O tăcere grea, forţată. Dar tinerii nu-şi obosiseră într-atât 

gândurile încât să se lase ameţiţi şi furaţi de somnul care întârzia pe undeva. Timpul se 

scurgea încet. Minute lungi, nesfârşite. Toţi trei auziră şuieratul. Un şuierat lung, estompat, 

din acelea care se scot cu limba nemişcată.  


