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A fost odată ca niciodată un croitor care cosea cele mai minunate 
kimonouri văzute în toată lumea. Își avea atelierul așezat într-o mică grădină, 
dintr-un sătuc aflat pe malul mării. Sătenii spuneau că el coase pe materialele 
lui grădina, dealurile, oceanul și cerul, căci modelele lui era nemaipomenite. 
De peste tot veneau oameni să cumpere din hainele cusute de el. 

Croitorul trăia singur, lucrând zi după zi la țesăturile sale, câștigându-și 
astfel traiul. Avea însă un kimono pe care nu l-ar fi vândut niciodată. Era de un
verde pal, ca dealurile ce se rostogoleau spre mare, brodat cu toate soiurile de 
flori ce creșteau în lume. Nimeni nu a reușit să-l convingă pe croitor să se 
despartă de comoara lui. Îl atârnase în vitrina atelierului, într-o ramă solidă, 
apărat de sticlă, ca toți să-l poată admira, însă nimeni să nu îl cumpere. Anii 
trecură unul după altul, iar croitorul lucra zilnic la frumoasele sale komonouri 
brodate. Dar într-o zi, o nenorocire inimaginabilă veni peste satul croitorului. 
Pe neașteptate, oceanul s-a înălțat în larg, asemeni unei bestii cumplite și apoi 
s-a prăvălit în valuri uriașe peste sătuc. Giganticele valuri au acoperit totul, 
răsturnând casele, magazinele, grădinile, amestecându-le și împrăștiindu-le. 
Totul era dat peste cap. Sătenii au fost supți de apriga vâltoarea noroioasă cu 
copii și animale cu tot și târâți în larg. Unii au supraviețuit, alții nu. 

Croitorul fusese plecat în oraș, departe de sat în ziua aceea. La întoarcere
tot ce a putut vedea în locul satului său a fost o mizerie cumplită, noroi 
nesfârșit – atât de distrus și amestecat era totul, încât cu greu și-a putut 
recunoaște satul. A recunoscut un copac, din grădina sa, singurul copac care a 
rămas puternic, în picioare din întreg satul. A început să sape cu disperare în 
noroiul din jurul copacului, căutându-și prețiosul kimono brodat cu flori. Zi 
după zi  a săpat croitorul, săptămână de săptămână a trudit. A găsit îngropate 
cărămizi și lemn cât să își ridice o cameră în care să doarmă. Zi după zi a 
săpat, săptămână de săptămână s-a chinuit căutându-și prețiosul kimono. 

Într-un final, într-o grămadă întărită de noroi și cioburi de sticlă, răsucit 
pe după rădăcinile copacului, croitorul a găsit minunea de kimono din mătase, 
sfâșiat, rupt, pătat și deșirat. L-a așezat pe o scândură lată de lemn, care acum 
îi ținea loc de masă. Florile atât de vii și colorate odată, de-abia mai puteau fi 
văzute – kimonoul era înnegrit de noroi. Croitorul a plâns și a plâns, întristat, 
cu capul aplecat deasupra țesăturii murdare. 

                                            



Deodată, ceva neașteptat s-a petrecut.  Cum lacrimile croitorului cădeau
pe kinomo, oriunde acestea atingeau țesătura, stropi de mătase verde începeau
să strălucească de sub negrul noroiului. În grabă, croitorul a adus apă și săpun
și cu blândețe a spălat, a frecat, a clătit, iar după multă muncă kimonoul era
din nou curat. Dar forța cu care l-au frământat valurile a făcut din el o țesătură
moartă, ce atârna fără pic de vlagă. Necesita atâtea reparații!

Croitorul a reînceput să sape în noroi căutându-și firele colorate cu care
broda țesăturile. După încă multe alte zile a găsit cutia cu fire pe care o căuta,
dar și acestea, că și kimonoul, erau negre, murdare de noroi. Era atât de obosit
deja de săpat croitorul nostru, încât numai gândul de a încerca să curețe firele
era prea mult  pentru  el.  L-a  podidit  plânsul,  și  a  plâns  și  a plâns,  gata să
renunțe. 

Jelania lui a fost dusă de vânt, sus pe vale, până dincolo de dealuri și de
munții înalți. Și-a continuat să plângă și să se jelească croitorul, iar vântul i-a
dus plânsul și mai departe de munții cei înalți, până la cer.

Acolo sus,ascunse printre nori, spiritele cerești au auzit jelania croitorului
și au decis să coboare pe pământ să-i vină în ajutor. Au venit așadar până la
cutia  cu  fire,  a  prins  fiecare  capătul  unui  fir  și  le-au  întins,  noroioase  și
murdare cum erau până  sus la nori.  Acum arătau ca o bandă  lată,  din fire
murdare, între cer și pământ. 

Apoi  spiritele  cerului  au  chemat  ploaia.  ..  pic-pic,  pic-pic,  pic-pic,  ...
Croitorul  a fost trezit din somnul său amar, de sunetul stropilor de ploaie...
pic-pic, pic-pic,.... A privit înspre cer și a văzut un curcubeu din fire de mătase,
curățate de ploaie, întinzându-se de sus din nori, până jos pe pământ. 

Cu mare grijă,  croitorul  a  întins  mâna și  a apucat  pe rând fiecare fir,
fiecare culoare, pe care apoi cu blândețe a depănat-o într-un ghem, până ce
cutia lui era din nou plină de fire colorate, vii. Acum își putea repara minunatul
kimono, brodând flori viu colorate pe mătasea verde. Un an întreg a muncit
croitorul la kimonoul său.  În fiecare zi adăugând o nou petală la câte o floare. 

Într-un final,  kimonoul  înflorat  a  fost din  nou așezat  în vitrina micului
atelier din grădina aflată în sătucul de pe malul mării. Abia acum croitorul era
gata  să  coase  iar  haine  colorate,  minunate  pentru  oamenii  din  țara  lui  –
brodând grădini, dealuri, oceanul și chiar cerul pe kimonourile sale de mătase.

                                            



      Te rog imaginează-ți o haină   pe care să fie desenată povestea vieții
tale. Adică tot ce ți-e drag ție, ce te reprezintă.  Poate fi o rochie, un costum
nemaivăzut  până  acum,  un  tricou  etc.  Iar  imaginile  de  pe  el  pot  fi  de
exemplu: casa ta, animalul preferat/de companie, prietenii, floarea preferată
etc. Haina aceea să te reprezinte. Dacă te-aș vedea îmbrăcat cu ea să aflu cât
mai multe despre tine.    

                                            


