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Undeva departe, la capătul pământului, trăia în 
tihnă şi în bună înţelegere o familie fericită: tatăl, mama şi 
cei doi fii ai lor. Băiatul cel mai mare avea cinci ani, iar cel 
mai mic trei ani. Nu erau bogați, dar nici săraci. Aveau o 
mică fermă, o gră di-nă frumoasă, câteva căpriţe, un pisic şi 
un câine. 

Într-o dimineaţă, se treziră cu toţii binedispuşi, aşa cum 
le stătea în fire. Și, în timp ce-şi spuneau rugăciunea înainte 
de micul dejun, auziră clopotele bisericii din localitate 
bătând agitat. Pe drum alerga un oştean care striga din 
toate puterile: 

— Regele e mort! Regele nostru e mort! 
Speriat, tatăl îşi aruncă rapid nişte haine mai bune 

pe el, luă copiii, nevasta şi porniră spre biserică. În drum 
întâlniră lume multă şi la fel de îngrijorată. Aflară vestea 
cea mare: regele fusese ucis în lupta cu un balaur cu trei 
capete. Veniră vremuri grele. Fântânile şi izvoarele secau, 
pădurile se mistuiau sub razele dogoritoare ale soarelui, 
animalele mugeau speriate, iar oamenii nu mai ştiau unde 
să se ascundă. Multă lume a pierit atunci.
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Ca să scape cu viață şi să-şi salveze copiii, oamenii au 
luat drumul pribegiei. Nu aveau de ales. La fel şi familia 
din povestea noastră. Într-o zi, înainte de răsăritul soarelui, 
bărbatul, pe numele său Leait, şi soţia sa, Lana, au pus într-o 
bocceluţă câteva lucruri mai de preţ, au hrănit copiii cu ce 
aveau mai bun în asemenea vremuri de restrişte şi, după ce 
au cerut ajutorul Domnului din Ceruri, au pornit pe mare. 

Au vâslit o zi întreagă. Apa era curată, străvezie şi se 
reflecta în ochii mari şi frumoşi ai celor doi băieței. Marea 
era liniştită, numai bună de călătorie, iar peştii săltau şi se 
zbenguiau voioşi pe suprafaţa apei, salutându-i şi distrându-i 
cu jocul lor pe călători. Spre seară, soarele le mângâie blând 
feţele şi coborî liniştit spre asfinţit, pregătindu-se de culcare. 
Noaptea venea cu paşi repezi. Se lăsă liniştea. Dar acalmia 
nu dură mult. Se întâmplă ca prin acele locuri să treacă 
dinspre miazănoapte un vânt grăbit, iar în urma lui, cu o 
falcă-n cer şi una-n pământ, alerga o furtună care învolbura 
în grabă apele. Se stârni o vijelie în toată legea. Văzând 
una ca asta, tatăl vâsli din răsputeri şi încercă să menţină 
barca la suprafaţa apei, iar mama îşi strânse speriată feciorii 
la piept. În câteva clipe, furtuna se dezlănţui în forţă şi 
aruncă barca hăt departe. 

Deodată, în tot acest iureş, din ape se iviră făpturi 
ciudate. Arătau ca nişte femei, dar aveau corp de peşte. 
Erau sirenele, de o frumuseţe răpitoare şi înfricoşătoare. 
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Câteva dintre ele săltară în jurul micii ambarcaţiuni şi 
începură să o împingă de la una la alta, de parcă ar fi fost o 
jucărie. Râdeau şi hohoteau. Apa se învolbura şi mai abitir 
împrejurul lor. Leait se lupta disperat cu valurile uriaşe şi cu 
întunericul. Abia de-şi mai zărea familia, iar la un moment 
dat îi pierduse din ochi. În cele din urmă, vijelia se mai 
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potoli, iar sprintenele sirene dispărură în valuri ca înghiţite. 
Barca fu lăsată să plutească după bunu-i plac. Rătăcea ca o 
petală aruncată pe apă...

Nu se ştie cât timp trecu, cert este că, atunci când îşi 
reveni, Leait se trezi singur în barcă. Geaba strigă vâslaşul 
disperat după fii şi soţia lui. Nici ţipenie de om în jur. 
Îi înghițise marea. Plânse, se căi, se perpeli şi în cele din 
urmă hotărî: trebuia să-şi regăsească familia cu orice preţ. 
Fără să stea prea mult pe gânduri, bărbatul se aruncă în 
valurile înspumate şi se lăsă pe fundul mării. Porni în 
căutarea sirenelor care îi răpiseră ce avea mai de preț pe 
lume – scumpa lui soţie şi preaiubiţii copilaşi.

În adâncuri era rece şi întuneric. Noaptea domnea 
şi sub ape. Cu inima cât un purice, dar cu speranţa cât 
un munte, omul înainta hotărât. Algele şi iarba-de-mare 
i se împotriveau, îi îngreu-nau înaintarea, dar coralii şi 
steluţele-de-mare, dimpotrivă, îi luminau calea. Și, cum 
alerga omul nostru disperat şi năpădit de gânduri, auzi în 
urechea dreaptă o voce subţire şi plăcută.

— Încotro mergi, drumețule? Și cum de ai ajuns prin 
aceste locuri tulburi?

Era un căluţ-de-mare care se tot învârtea în jurul lui 
dând din codiţa îngustă şi încârligată.

— Nevoia şi nenorocul mă aduc, căluţule, răspunse 
bărbatul surprins că vede un peşte vorbitor.
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Îi povesti apoi toate câte s-au întâmplat în ultimii ani, 
cum a fost nevoit să-şi părăsească locurile dragi alături de 
soţie şi copii, cum a ajuns cu barca pe mare şi cum au reuşit 
sirenele să îi despartă. Profund mişcat, căluţul-de-mare vorbi:

— Nu-ţi va fi uşor. Se spune că cine nimereşte în 
Împărăţia Sirenelor nu mai iese niciodată la suprafaţă. 

Leait era însă decis să nu dea înapoi, aşa că nu se 
înfricoşă la auzul unor asemenea vorbe. Căluțul-de-mare 
continuă:

— Stră-stră-străbunicul meu e încă în viaţă şi ştie 
câte-n lună şi-n stele. Poate te ajută cu un sfat. Urcă repede 
pe spinarea mea şi să mergem la el.

Cât ai zice peşte, Leait se prinse bine de grumazul 
căluțului şi o luară din loc. Călătoria nu fu scurtă, dar au 
ajuns la destinaţie înainte ca stră-stră-străbunicul căluţului-
de-mare să stingă lumânarea şi să meargă la culcare. Bătură 
în uşa bătrânului atotştiutor. Se auzi un scârţâit greoi, uşa 
se deschise anevoios şi în prag apăru un căluţ de mare cu 
o barbă albă şi lungă până la pământ. Avea ochelari pe nas 
şi ţinea în mână o lumânare. Nu mică îi fu mirarea când 
îl văzu pe stră-stră-strănepotul său în compania unui om.

— Ce cauţi, căluţule, aici, la ora asta? De ce nu eşti în 
pat, ci însoţit de o asemenea arătare?, întrebă el măsurându-l 
mirat pe bărbat din cap până-n picioare. De mult nu mi-a 
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