Introducere
De-a lungul anilor, folclorul, legendele, miturile şi poveştile cu zâne au marcat copilãria
fiecãruia dintre noi. Tuturor copiilor le plac minunatele povestiri fantastice. Poveştile înaripate ale Fraþilor Grimm sau ale lui Hans Christian Andersen au adus mai multã bucurie în
inimile copiilor decât oricare alte creaþii omeneşti.
Acum, poveştile cu zâne de altãdatã, care au încântat atâtea generaþii, pot fi clasate ca
fiind „istorice” în bibliotecile copiilor; acum, a venit vremea pentru o serie nouã de „poveşti
minunate”, din care sã disparã nelipsitele şi stereotipele personaje precum duhurile, piticii şi
zânele, împreunã cu toate acele oribile, sângeroase şi înspãimântãtoare întâmplãri imaginate de autorii lor, duse pânã într-un punct în care ar putea constitui o moralã înfricoşãtoare
a fiecãrei povestiri. Educaþia modemã înseamnã şi moralitate; de aceea, copiii moderni
cautã doar divertismentul în minunatele poveşti şi se lipsesc, cu mare bucurie, de toate
întâmplãrile neplãcute.
Cu aceste gânduri în minte, am scris povestea despre Minunatul Vrãjitor din Oz pentru
a le face plãcere copiilor din ziua de azi. Ceea ce am vrut sã realizez a fost o poveste cu zâne
modenizatã, în care minunile şi veselia rãmân, dar durerile de inimã şi coşmarurile sunt
lãsate pe dinafarã.

L. Frank Baum
Chicago, aprilie 1900
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Ciclonul
Dorothy locuia undeva, în mijlocul întinselor câmpii din Kansas, împreunã cu unchiul Henry, care era fermier, şi cu mãtuşa Em, soþia lui. Casa lor era micuþã, întrucât
materialele de construcþie erau aduse cu cãruþa de la zeci de kilometri depãrtare.
Nu avea decât o podea, un acoperiş şi patru pereþi, toate acestea alcãtuind o singurã
camerã. În aceastã camerã se aflau o plitã pentru gãtit, un dulap pentru vase, o masã,
trei-patru scaune şi paturile. Unchiul Henry şi mãtuşa Em împãrþeau patul cel mare
dintr-un colþ, iar Dorothy avea un pãtuþ mai mic, în colþul opus. Casa nu avea pod
deloc şi nici pivniþã, în afara unui mic adãpost sãpat în pãmânt, pe care-l numiserã
„pivniþa ciclonului”, un loc în care familia se putea adãposti atunci când se pornea
vreo furtunã nãprasnicã, însoþitã de vârtejuri şi ploi torenþiale, care ar fi putut zdrobi
micuþa locuinþã sau orice altceva i-ar fi stat în cale. În mijlocul podelei se afla o trapã;
dacã o ridicai, vedeai o scarã care ducea în pivniþã micã şi întunecoasã.
Când stãtea în pragul casei şi privea în jurul ei, Dorothy nu vedea altceva decât o
nesfârşitã întindere cenuşie. Nici mãcar un copac sau o casã nu întrerupeau monotonia şesului, care se contopea cu cerul, în orice direcþie ar fi privit. Soarele pârjolise
pãmântul arat, transformându-l într-o masã cenuşie, brãzdatã de mici crãpãturi, ici şi
colo. Nici iarba nu mai era verde, pentru cã soarele arsese vârfurile firelor mai lungi,
pânã când acestea ajunseserã sã aibã aceeaşi culoare cenuşie, care domina întregul
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þinut. Pe vremuri, cãsuþa fusese vopsitã, dar soarele îi scorojise vopseaua, iar ploile o
spãlaserã atât de bine, încât arãta la fel de posomorâtã şi de cenuşie ca tot peisajul.
Când venise sã locuiascã aici, mãtuşa Em era foarte tânãrã şi de-abia se cãsãtorise.
Soarele şi vântul au schimbat-o, între timp. I-au luat licãrul vesel din privire, transformându-l într-unul sobru, cenuşiu; i-au luat culoarea roşie din obraji şi de pe buze
şi, în schimb, le-au dat o culoare posomorâtã. Acum era slabã şi uscatã şi nu zâmbea
niciodatã. Atunci când Dorothy, care era orfanã, i-a fost adusã pentru prima datã,
mãtuşa Em s-a speriat într-atât de râsul copilei, încât a fost gata sã þipe; ori de câte
ori îi ajungeau la ureche hohotele vesele ale fetiþei, mãtuşa Em îşi apãsa pieptul cu
mâna, pentru a potoli bãtãile nãvalnice ale inimii, mirându-se cum de gãsea micuþa
în jurul ei atâtea lucruri care-i stâmeau râsul.
Unchiul Henry nu râdea niciodatã. Muncea din greu de dimineaþa pânã se însera
şi nu ştia ce înseamnã sã te bucuri. Şi el avea o înfãþişare posomorâtã din cap pânã-n
picioare, de la barba lui cea lungã şi stufoasã pânã la ghetele grosolane; avea un aer
aspru, solemn şi vorbea puþin.
Numai Toto era pãrtaş la veselia lui Dorothy, având grijã ca ea sã nu devinã la fel
de posomorâtã ca tot ceea ce o înconjura. Toto nu era cenuşiu; era un cãþeluş micuþ,
negru, cu pãr lung şi mãtãsos, cu ochi negri, licãrind jucãuşi de-o parte şi de cealaltã
a boticului nostim. Toto şi Dorothy se jucau împreunã cât era ziulica de lungã, iar
fetiþa îl iubea nespus pe micuþul ei prieten.
Tocmai în momentul în care începem istorisirea de faþã, Dorothy şi Toto nu se
jucau. Unchiul Henry stãtea în pragul uşii, privind îngrijorat spre cer, care devenise
chiar mai cenuşiu decât de obicei. Dorothy era şi ea lângã uşã, þinându-l în braþe pe
Toto şi uitându-se, la rândul ei, spre cer. Mãtuşa Em spãla vasele.
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Dinspre nord, începurã sã se nãpusteascã rafale de vânt, iar unchiul Henry şi Dorothy vãzurã cum firele de iarbã se înclinau, în valuri, înaintea furtunii. Chiar atunci,
veni o rafalã scurtã dinspre miazãnoapte, iar când îşi întoarserã privirile în acea
direcþie, observarã aceeaşi unduire a ierbii.
Deodatã, unchiul Henry se ridicã în picioare.
— Vine ciclonul, Em! strigã el cãtre soþia lui, dupã care fugi spre şopronul unde se
adãposteau vacile şi caii.
Mãtuşa Em îşi lãsã treburile şi se apropie de uşã. Dintr-o privire, îşi dãdu seama cã
pericolul se apropia.
— Repede, Dorothy! þipã mãtuşa. Fugi în pivniþã!
Toto sãri din braþele lui Dorothy şi se ascunse sub pat, iar fetiþa se duse dupã el,
chinuindu-se sã-l scoatã de-acolo. Mãtuşa Em, înspãimântatã de-a binelea, deschise trapa din podea şi coborî în adãpostul micuþ şi întunecos. Dorothy.îl prinse în
sfârşit pe Toto şi încercã sã-şi urmeze mãtuşa. Când era aproape sã ajungã, o rafalã
nãprasnicã se nãpusti, zgâlþâind casa din temelii, iar Dorothy se dezechilibrã, trezindu-se aruncatã pe podea.
Un lucru ciudat se întâmplã în acel moment.
Casa se învârti de douã-trei ori, apoi se ridicã, încetişor, în aer. Dorothy se simþi de
parcã s-ar fi aflat într-un balon imens.
Vânturile din miazãnoapte şi cel din miazãzi se întâlniserã exact în locul pe care se
afla cãsuþa, iar acesta devenise centrul ciclonului. Acolo, în centru, nu existau curenþi
de aer, dar vânturile care suflau cu putere, din direcþii opuse, în cele douã pãrþi ale
cãsuþei, o fãcurã sã se înalþe tot mai sus, pânã ce ajunse exact în vârful ciclonului,
unde şi rãmase. Vârtejul a purtat-o apoi, ca pe un fulg, la mii de kilometri distanþã.
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Se fãcuse întuneric de-a binelea, iar vântul urla înfiorãtor în jurul ei, însã Dorothy simþea cã pluteşte şi chiar cu mare uşurinþã. Dupã ce se roti de câteva ori în aer,
cãsuþa se înclinã puternic într-o parte, iar fetiþa se simþi ca un copil în leagãn.
Lui Toto nu-i convenea deloc ceea ce se întâmpla. Alerga prin camerã, încoace şi
încolo, lãtrând cu putere; în schimb, Dorothy aştepta cuminte, ghemuitã pe podea,
sã vadã ce-o sã se mai întâmple pânã la urmã.
La un moment dat, Toto se apropie prea mult de trapa din podea, care rãmãsese
deschisã, şi alunecã; la început, Dorothy crezu cã-l pierduse. Dar vãzu una dintre
urechiuşele cãþelului ivindu-se prin deschizãturã; presiunea puternicã a aerului îl
impiedicase sã cadã. Se târî spre trapã, îl prinse pe Toto de ureche şi-l trase Înãuntru,
în camerã, apoi închise trapa, ca sã nu mai fie niciun pericol.
Timpul trecea, orã dupã orã; treptat, Dorothy uitã de fricã, dar se simþea singurã,
iar vântul, care-i şuiera puternic în urechi, aproape c-o asurzise. La început, se întrebase dacã nu cumva va fi zdrobitã în bucãþi atunci când casa avea sã cadã pe pãmânt;
dar orele zburau, una dupã alta, şi nimic înspãimântãtor nu se întâmplã, aşa cã Dorothy încetã sã-şi facã griji, hotãrându-se sã aştepte liniştitã, sã vadã ce-i va rezerva
viitorul. Pânã la urmã, se târî pe podeaua care se tot legãna şi se întinse pe pat; Toto
veni repede dupã ea şi se instalã alãturi.
Cu tot legãnatul puternic şi vuietul asurzitor al vântului, Dorothy închise repede
ochii şi adormi imediat.
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