După ce căpătară împărătesca binecuvântare a mai-marilor diriguitori ai Împărăţiei,
douăzecişiopt de crai, crăiţe, nobili şi domniţe au luat Drumul Vinului, suindu-se într-o caleaşca
la care erau înhămaţi câteva sute de cai tare puternici.
Peste vreo patru ceasuri, pe când soarele veghea încă asupra omenirii, caleaşca cea mare
opri la porţile Cetăţii „Terra Mythica” (nu care cumva să vă ducă gândul la „Ţara lu’ Mitică”!)
unde nobilii călători fură întâmpinaţi cu multa pompă de către mai-marele cetăţii şi feciorii săi.
Înalţii oaspeţi fură poftiţi cu drag să-şi ia în stăpânire iatacele unde aveau să-şi hodinească
mădularele după lungul drum ce l-au străbătut, dar şi după bătăliile ce aveau să se petreacă deacu încolo.
În sala cea mare a Castelului se afla o masă pe care nobilii oaspeţi au găsit cele mai alese
bunătăţuri cu care şi-au astâmpărat foamea ce le dădea târcoale dar şi ulcioare umplute cu vinuri
şi alte licori menite să alunge şi cea mai cruntă sete. Iar după ce în pântece nu mai încăpu nimic,
oaspeţii se întrecură în nobila artă a cântatului după ureche ce cândva se va numi „karaoke”. Iar
când umbrele nopţii s-au înstăpânit între zidurile înalte ale castelului, zvonul cum că printre
dânşii s-ar afla ascunşi răufăcători perverşi numiţi „mafioţi”, prea cinstiţii nobili împreună cu
preacinstitele lor însoţitoare s-au pus pe cercetat pre fiecare în parte, pân’ la ziuă, când ultimul
răufăcător fu dovedit şi trimis la... culcare!
Mâne-zi, nobilii luptători şi luptătoare împărţitu-s-au în patru prieteşuguri, aşa cum le fu
hărăzit încă din ajun: „Templierii”, „Inimă de Leu”, „Muschetarii” şi „Escalibur”, iară luptătorii
tare s-or mai fălit cu drapelele lor de luptă, chiar de unele arătau jalnic, precum cârpele de şters
pă jos. Numa’ drapelul „Muschetarilor” fusese păstrat şi apărat cu grijă de cei şase viteji ce şi-au
jurat pentru veşnicie: „toţi pentru unul, unul pentru toţi”!
Imediat s-a dat şi prima mare bătălie dusă cu ochii închişi, câştigată de cei mai pricepuţi
în umblatul prin câmpul de luptă presărat din belşug cu capcane de tot felul!
În timp ce luptătorii îşi refăceau forţele după luptele istovitoare, iaca apare din
îndepărtatul ţinut al Sovatei cavalerul Romulus Romanticus ce avea să dichisească sala cea mare
a Castelului cu podoabe alese, aduse de la cele mai renumite ateliere.
Când neînfricaţii luptători s-au întors acoperţi de glorie dintr-o nouă bătălie, purtată în
crama din cetatea vecină, îl aflară pe mai-marele, honorabilul lor căpitan, ce veni călare de unul
singur înfruntând primejdii fără de număr pe care le-a dovedit cu multă pricepere, aşa cum face o
adevărată căpetenie!
Seara, înainte ca soarele să-şi ia rămas bun, toată lumea s-a îmbrăcat în straie de
sărbătoare, croite tocmai pentru astfel de fericite întâmplări în vestite ateliere ale împărăţiei, iar
cele patru prieteşuguri s-au mai întrecut şi în trasul cu arcul, cei mai destoinci arcaşi dovedindu-

se a fi... o Crăiasă şi o Blajină şi Sfioasă Domniţă.

Iară suliţele azvârlite cu putere şi îndemănare de către iscusiţii cavaleri au străpuns de
fiecare dată toate ţintele din jurul ţintei, care scăpă de data asta nestrăpunsă!
Urmă apoi un ospăţ măreţ la care Heraldul a invitat toată suflarea de faţă. De data asta,
bucatele fură aduse tocmai de la Regele Suediei iar neînfricaţii luptători se bătură să ajungă care
mai de care mai iute să se înfrupte cu bunătăţile înşirate pe masa întinsă alături.

Dar, aşa cum prea bine se cunoaşte, multe întâmplări se petrec la ospeţele măreţe şi nici
de astă data nu fu altfel.
Mai întâi a fost adusă o vrăjitoare rea da’ bună de tot şi n-a lipsit mult ca nelegiuita să fie
arsă pe rug. Da’ tocmai cînd Călăul se gătea să aprinză focul de tabără, iaca apare Cavalerul Mire
care o salveaza pe vrăjitoare, suflâdu-i-o Cavalerului Victimă. Da’ la drept vorbind, Cavalerul
Victimă a beneficit primul de farmecele vrăjitoarei, aşa cu nu se ştie prea bine care dintre cei doi
e Victima...

Nici nu se gătă bine întâmplarea cu vrăjitoarea, că iaca altă dramă se petrecu sub privirile
mesenilor.

Un cavaler, Zdrobitor de Inimi, se milogi de Mirandolina să-i călească spada cu care avea
să plece neîntârziat în luptă. Da’ Mirandolina, ce fuse şi rămase fată mare, nu s-a priceput la
lucruri dintrastea da’ apoi tot ea o făcu pe nemulţumita... Până la urmă, Zdrobitorul de inimi
plecă în bătălie cu sabia necălită dar cu speranţa că va avea să-şi dovedească bărbăţia în luptele
ce or urma...
Odată cu miezul nopţii omenirea tocmai apucase să traiască ziua în care Călăul Curţii
Crăieşti împlini al 32-lea an de viaţă, primind din partea celor de faţă şi nu numai, un preafrumos coif pe care să-l poarte cu cinste când va umbla călare prin Cetăţile Împărăţiei.
Urmă apoi o întrecere dedicată domniţelor. Cu multă sârguinţă toate domniţele de faţă:
Apărătoarea Virtuţiilor, Amabila Blajină, Neastâmpărata Preavorbăreaţa, Atrăgătoare Agitată,
Îngeriţa şi Demoniţa, Inimoasa Iscusită, Preaînteleapta, Iscusita în Bucătărie, Prietenoasa
Dreaptă, Perseverenta Neîmblânzită, Amabila Conştincioasă, Atragatore fără de Cusur, Blajina
Sfioasă, se întrecură la suflatul în trompetă, sub privirile pline de admiraţie ale cavalerilor care
le-au aplaudat pentru prestaţie până au făcut bătături în palme.

Şi-n astă vreme, doi iscusiţi strategi priviră peste munţi şi văi până în depărtata Ţară
Nemţească unde Teutonii de toate neamurile s-au războit vreo trei ceasuri cu Chelsii, la fel de
toate neamurile, ce erau tocmiţi de însuşi Banul Rusiei!
Spre zori, pe când cocoşii vesteau soarele că e vremea să răsară deasupra Cetăţii, se zvoni
din nou că alţi răufăcători s-au aciuit printre dânşi şi iară urmă o îndelungă cercetare, dar de data
asta, unul din mafioţi neprins rămase.
Dimineaţa, tare s-au mai bucurat cei de faţă când l-au văzut pe honorabilul lor conducător
plecat... la pescuit! Ultimele lupte se purtară aşadar fără dânsul ci cu ghiulele ce trebuiau
aruncate peste un zid înalt de zale fără să cază pre pământ, dar şi cu o băşică nemaivăzută ce
trebuia purtată iute până în teritoriul duşmanului. Iar după ce şi ceste bătălii fură câştigate de
către cine trebuia, toţi cei de faţă fură potiţi să soarbă dulcea licoare a victoriei din cupele aurite
ce le-au răsplătit îndemanarea şi vitejia.
În fapt de seară caleaşca cea iute i-a adus pe curajoşii luptători cu bine la Împărăţia de
Baştină, mulţămită unui Agă ce l-a certat pre vizitiul caleştii, care se luase la întrecere cu nişte
zmei veniţi tocmai din Turcia, uşurându-l pe birjar de o samă de galbeni şi potolindu-i nevoia de
iuţeală pentru o vreme...
Ci am povestit toate cestea, io, Bufounul Olivăr, fără să ascund nimic, la înalta poruncă a
jupânesei Claudia carele nu s-a încumetat să-i însoţească pre luptători precum alte dăţi, spre a
afla tot norodul despre cum s-a întărit grupul RO IT CE EA, acum şi-n veacul vecilor!

