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A fost odată că niciodată un castel cu pereții din
turtă duce și cu mobilă stropită cu sclipici. Totul
aici strălucea. În acest castel, de pe vârful unui
deal mov, locuiau o fetiță și un băiețel împreună cu
familia lor. Băiețelul, Cornuleț, era doar un bebeluș,
dar fetița era deja mare. Să tot fi avut vreo patru sau
cinci ani. Ea era tare curioasă și făcea totul felul de
farse și pozne. Regina Bezea și regele Cozonac,
părinții ei, îi urmăreau isprăvile amuzați și uneori
puțin îngrijorați.
Casa prințesei era Regatul Vanilie. Aici totul era
minunat pentru că florile aveau miros de vanilie,
pereții de scorțișoară, iar scoarța copacilor avea chiar
puțină ciocolată. Râuri de lapte curgeau în poienițe.
Fluturi erau argintii și albinele aurii. Zeci de
unicorni tropăiau în sus și în jos scuturându-și
coamele lungi de culorile curcubeului.
Toată lumea, de la rege și regină până la locuitorii
Regatului Vanilie, știa că dacă supărai un unicorn el
putea face o vrajă și putea să îți schimbe culorile
pentru câteva zile chiar. De exemplu, îți putea face
părul mov și, dacă avea chef de distracție, îți putea
transforma pantalonii din albaștri în roz fucsia cu
buline verzi și ceva dungi portocalii. Iar să mergi la
grădiniță sau la școală cu părul mov câteva zile nu era
lucru ușor.

De aceea toți lăsau în pace unicornii să își facă
treaba: adică să facă florile să înflorească, să
pună norii sus pe cer pentru ca ei să aducă
ploaia, să așeze stelele la locul lor în ordinea
corectă și să îl convingă pe domnul Soare să lase
locul pe cer și doamnei Luna și invers.
Zi de zi toată lumea își vedea de treabă. Aproape
toată lumea.Numai micuța prințesă Brioșă avea o
dorință ascunsă: să fie mai mult soare și deci o zi
mai lungă pentru că ea să poată culege și mai
multe flori și să se poată juca mult de tot cu
prietenul ei licuriciul Zumzi și cu ceilalți
copilași.
Zis și făcut. Într-o seara puse la cale un plan,
pe care îl explică în șoaptă fratelui ei Cornuleț
cât acesta dormea liniștit în pătuțul lui de
bebeluș. Ea avea să adune multă iarbă, din aceea
parfumată, ce le place atât de mult unicornilor,
și avea să îi atragă în Pădurea de Fistic. Acolo
va lega unicornii de câte un copac cu sfoară
magică și așa aceștia nu îl vor mai putea ruga pe
domnul Soare să lase loc și doamnei Lună și ziua
va avea mai multe ore.

Când nu vor fi atenți unicornii, îi va face prizonieri cu
sfoara magică a mamei, Regina din țara Vaniliei. Prințesa o
auzise pe mama ei când mama spunea:
-Abracadabra tu vei zbura și orice vreau eu vei lega! deci știa
vraja potrivită.
De pe pervaz, licuriciul Zumzi îi asculta îngrijorat planul.
Apoi se așeză pe patul prințesei și îi spuse:
- Ooo! Prințesă Brioșă, nu cred că este bine ceea ce ai de gând
sa faci! Toată lumea știe că nu trebuie sa supărăm un unicorn,
cu atât mai mult pe toți! Nici nu vreau să mă gândesc cât de
tare s-ar îngrijora părinții tăi, regele și regina, dacă
unicornii nu și-ar mai face treaba! Nu cred că ar trebui să
folosești nici o vrajă, prințesă!
- Ba da. Am sa o fac, spuse acesta. Pentru că pot. Eu vreau să
stau trează mai mult seara, vreau să mă joc și să alerg și să am
timp să ajung în Pădurea de Ciocolată despre care am auzit că
este foarte departe.

- Nu, nu poți face așa ceva. Este periculos! Toți supușii au să
se supere! Și părinții tăi au să se înfurie!
- Ba am să o fac, pentru că pot! Și în plus mami nu mă ceartă
niciodată, aproape niciodată, se corectă prințesa Brioșă, care
își aduse aminte cum mami se supărare atunci când ea a vrut să
călărească un unicorn tocmai când acesta aducea norii deasupra
grădinii cu legume.
Unicornul s-a supărat. Toată lumea știa că unicornii nu sunt
cai, ei nu trebuie călăriți, nici măcar de prințese, pentru că
se sperie și fug. Unicornul a fugit și a stropit-o pe prințesa
cu verde și mov și galben din coama sa, așa că minunată ei
rochie roz arăta acum exact ca o pictura nereușită. În plus
grădina rămăsese uscată fără ploaia binefăcătoare și atât de
necesară pentru ca plantele să crească. Salata se ofilise, iar
roșiile, nu mai erau roșii ci mov ca niște prune. Regele se
necăjise tare când grădinarul și bucătăreasă veniseră să se i
plângă de isprava prințesei Brioșă. Unde mai pui că toată
lumea la școală o întrebase de ce are o șuviță maro în părul ei
precum spicul de grâu.
- Pentru că pot, le răspundea prințesa îmbufnată tuturor. Dar
toată lumea știa că asta poate face doar un unicorn. El poate
schimba culoarea părului cuiva. Pesemne o pățiseră și ei. Ceea
ce nu știa mica prințesă era că vraja culorilor se destramă
doar când persoană își recunoștea fapta.

- Of! Mami, m-am săturat să am părul blond cu maro, se plânse ea
într-o zi mamei ei, regina Bezea. Nu poți face o magie să mă ajuți?
-Draga mea știi că magia poate fi folosita doar pentru a ajuta
oamenii când au cu adevărat nevoie de asta, îi spunea mama zâmbind.
Poate că șuvița asta maro e cu un scop în părul tău.
- Mami dar eu doar am vrut să văd cât de sus este cerul și de aia
am deranjat și speriat unicornul din grădină. Vroiam să mă urc pe
el și să ajung la nori. Nu mai fac. Cum și-a recunoscut fapta, părul
ei a revenit la culoarea lui obișnuită iar șuvița maro a dispărut.
Și unicornul a revenit în grădină. Vraja culorilor fusese
destrămată.
- Dar, prințesă, ceea ce vrei sa faci de data asta este mult mai
grav, încercă Zumzi să o convingă pentru a renunța la plan. Aveam
nevoie de unicorni, de noapte și de odihnă, tot atât de mult cât și
de zi.
-Nu! spune prințesa încăpățânată. Eu vreau să văd cum este să fie
mai mult zi. Și am sa pot face asta doar dacă nu se înserează atât
de repede, continuă ea. Am sa leg unicornii, iar tu nu cumva sa le
spui părinților ce am de gând să fac. Este secretul nostru. Trebuie
să îmi promiți.

- Nu îți pot promite așa grozăvie, spuse Zumzi speriat.
Deodată razele lunii ajunseră la ei și prințesa și Zumzi
simțiră că li se face somn. Se înveliră până la nas cu
pătura pufoasa și alunecară într-un somn profund și
odihnitor.
Dis-de-dimineață, prințesa se strecură afară din odaia ei
tiptil, nu înainte să îl trezească pe Zumzi. Era grăbită
să își ducă planul la împlinire.
-Hai Zumzi! Mai repede! Trezește-te! Altfel curâd vor veni
mami și tati și planul nostru va fi ruinat.
- Dar e planul tău prințesă, protestă Zumzi. Fiindcă era
un prieten bun nu o putea lăsa pe prințesă singură și plecă
împreună cu ea.
Prințesa, urmată de Zumzi, ieși în vârful picioarelor din
camera ei direct în grădina palatului, învârti bagheta
mamei ei de trei ori și zise:
- Ce magie, ce magie, să am iarbă pentru o herghelie! Și
pe loc apăru o căpița de iarbă înmiresmată abia cosită.

- Hocus-pocus aici să nu mai rămână nimic... și iarba să ajungă în
poiană din Pădurea Fistic! continuă prințesa.
Apoi luă sfoara fermecată, se duse lângă unicornii atrași de mireasma
ierbii și șopti fără ca aceștia să o audă:
- Abracadabra sfoara mea vei zbura și orice vreau eu vei lega. Și
sfoara așa făcu, legă toți unicornii de copaci. Între timp soarele era
sus pe cer și regatul se trezise la viață.
Fetița îl puse pe Zumzi pe volanul rochiței și alergă într-un suflet
înapoi în odaia ei. Cu obrajii roșii de oboseală, pentru că alergase,
se băgă la loc sub pătura în pat prefăcându-se că doarme.
Când mama și tata intrară în camera ei, totul părea ca de obicei.
Brioșă se pieptănă, se spălă pe dinți și își puse o rochiță superbă.
Mâncă repede micul dejun adus de doica ei și fugi către grădină cu
gândul să își întindă acolo pătura și să se joace cu păpușile și
mașinuțele toată ziua, zi care va fi foarte lungă, gândi ea.

De cum ieși în grădină observă că ceva era schimbat. Florile aveau toate
petalele închise, albinele zburau fără rost prin aer și nu puteau culege
polenul, fluturii și ei stăteau nedumeriți pe frunze întrebându-se cum să
facă pentru a ajunge la nectarul din flori.
-Vai prințesă, zumzăi micul licurici. Nu e de bine. Unicornii vezi bine
că nu se ocupau doar de zi și de noapte.
-Nu e nimic! Hai să ne jucăm, zise prințesa cu o urmă de îngrijorare în
voce.
Între timp florile se uscau fără ploaie și toată lumea era leșinată de
căldură fără vrun norișor care să mai umbrească soarele ce trona cu
mândrie pe cer. Orele treceau, păsărelele nu mai cântau și totul parcă
era altfel. Până și prințesa își dădu seama că trebuia să repare ceea ce
făcuse. Dar îi era puțin teamă de ce vor face unicornii păcăliți și de
cum vor reacționa părinții ei supărați.
-Ce ma fac Zumzi? De data asta am făcut-o lată.
-Singurul lucru pe care îl poți face este să recunoști că ai greșit și să
își repari greșeala. Toată lumea mai greșește dar important este ce ai
învățat din greșeala ta.

Prințea păși în sala tronului și o apucă pe mama ei de mână.
-Am să îți spun ceva important spuse ea, cu o figură tristă. Am
făcut ceva să fie mai mult zi, ca să pot să mă joc mai mult și
acum florile nu mai înfloresc, albinuțele sunt înfometate și e
atât de mult soare mereu... Nu mai putut continua. Vocea îi
tremura și simțea că îi vine să plângă de supărare.Toată lumea e
însetată de atâta căldură. Noaptea era bună. Îmi place răcoarea
și liniștea ei. Știi și somnul e bun. Ziua asta prea lungă m-a
obosit enorm.
-Haide draga mea, să desfacem vraja și să eliberăm unicornii,
spuse Regina care știa ceea ce se întâmpla de la licuriciul
Zumzi. Acesta îi spusese ce avea de gând să facă prințesa și
părinții hotărâseră să o lase pe mica prințesă să se convingă cât
de frumoasă este noaptea și câte lucruri utile fac unicornii cei
minunați.

Merseră împreună în Pădurea Fistic și eliberară unicornii
care erau atât de bucuroși că au fost dezlegați încât nici
măcar nu stropiră pe nimeni cu culoare. Doar un pui se uită
curios la prințesă în timp ce tropăia prin poieniță apoi se
apropie de prințesă și ce să vezi? Se scutură energic și
părul prințesei deveni... roșu și o mulțime de pistrui
maronii îi apărură pe nas și pe pomeți.
Mama ei, regina, începu să râdă.
-Cred că îți stă bine așa, în plus îți va aminti de isprava
de azi.
Către seară, prințesa își pieptăna părul roșu în fața
oglinzii în timp ce Zumzi bâzia prin cameră.
-Auzi Zumzi, cred că îmi stă bine așa. Unicornii chiar știu
ce fac. Iar eu am învățat că nu mai trebuie să fac ceva
doar pentru că pot. Uneori e mult mai bine să te bucuri de
ceea ce ai.
Între timp apăruse luna și o briză racoroasă intra pe
geamul camerei.
-Bârr! Zumzi, hai să îmi spui o poveste, mormăi somoroasă
fetița afundându-și căpșorul cu păr auriu în perna moale.
Vraja culorilor fusese dezlegată.
-A fost odată ca niciodată o prințesă cu părul ca spicul de
grâu...începu licuriciul. Dar prințesa adormise deja și
zâmbea în somn. Pesemne visa ceva frumos, cu unicorni.
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