




A fost odată un băiețel căruia nu-i plăcea să se 
spele pe mâini. Avea mereu mâinile murdare, iar 
murdăria i se părea cel mai frumos lucru din lume. Murdăria de pe mâini era jucăria 
lui preferată, de care nu se despărțea niciodată, deși băiețelul avea o cameră plină 
de jucării cu care se juca, însă, de fiecare dată cu mâinile murdare. Părinții băiețelu-
lui rareori reușeau să îl convingă să se spele pe mâini. Imediat ce se trezea cu mâi-
nile curate, băiețelul devenea trist, foarte trist, se simțea singur și abătut, așa că, în 
cele din urmă, părinții au renunțat să mai insiste ca fiul lor să se spele pe mâini, fiind 
convinși că odată și-odată tot va veni ziua când acesta va renunța de bună voie la 
acest capriciu.

Apoi s-a întâmplat că băiețelul a aflat de existența microbilor. Microbii sunt niște 
ființe mici, foarte mici, care trăiesc în pământ, în apă sau în aer, dar ei trăiesc chiar 
și în corpul plantelor și-al animalelor, ba chiar și pe mâinile copiilor care nu se spală 
pe mâini, și aceste ființe mici, foarte mici, reușesc cel mai adesea să transmită tot 
felul de boli infecțioase, însă băiețelului nu i s-a părut că asta ar fi ceva grav. În plus, 
microbii, se gândea el, sunt niște ființe mult prea mici și mult prea drăgălașe ca să 
poată face rău cuiva. Însă băiețelul se înșela. În realitate, microbii sunt foarte peri-
culoși, dar băiețelul nu știa asta, adică știa, căci îi spuseseră și părinții, și doamna 
învățătoare, dar credea că adulții nu vor decât să îl păcălească. 



 
Din ziua în care a aflat de existența microbilor, băiețelul 
a început să își dorească în secret un microb de jucărie 
cu care să se joace, să se plimbe, să doarmă împreună 
cu el. De fapt, băiețelul și-ar fi dorit un microb adevărat, 
un microb de companie numai al lui, însă era sigur că 
părinții n-ar fi fost de acord să îi ia un microb adevărat, 
așa că s-ar fi mulțumit chiar și cu unul de jucărie. 

Atât de tare și-a dorit băiețelul un microb numai al lui, încât Zeul 
Microbilor i-a auzit dorința și a hotărât să i-o îndeplinească. Zeul 
Microbilor, căci în povești există și așa ceva, este mic, foarte mic, 
dar și ființele mici și foarte mici pot fi puternice. 
Era noapte, o noapte de sâm-
bătă spre duminică, atunci când 
Zeul Microbilor s-a hotărât să 
îi îndeplinească băiețelului 
dorința. Miracolele, după cum 
bine știm, se petrec mai ales 
noaptea. În noaptea aceea, în 
timp ce băiețelul dormea cu 
mâinile murdare în camera lui 
plină cu jucării, în casă și-a făcut 



apariția o colonie de microbi. Colonie înseamnă un grup mare de indivizi 
din aceeași specie, fie că e vorba de oameni, corali, pelicani sau micro-
bi. În cazul de față este vorba despre un grup mare de microbi. În acea 
noapte, colonia de microbi, condusă de căpetenia Patogenică, unul dintre 
cei mai de temut microbi din lume, a intrat în casa băiețelului și a ocupat 
baia, bucătăria și camera copilului.  

Căpetenia microbilor avea un fiu pe nume Patogenel, și lui Patogenel i-a 
revenit sarcina de a se da de trei ori peste cap, transformându-se într-un 
microb de pluș de culoare gri, pufos și drăgălaș. Misiunea lui Patogenel 
era aceea de a-l îmbolnăvi pe băiețel, nu înainte de a-i câștiga acestuia 
încrederea și dragostea. 

Dimineața, când s-a 
trezit, băiețelul a 
găsit pe pat o fru-
moasă jucărie de 
pluș, alături de un 
bilețel pe care scria: 



În realitate, nu Zâna Dorințelor scrisese bilețelul, ci Patogenică, dar căpetenia mi-
crobilor alesese să semneze bilețelul cu acest nume, Zâna Dorințelor, tocmai pen-
tru a-l face pe băiețel să creadă că dorința i-a fost îndeplinită de o zână bună și că, 
jucându-se cu Patogenel, băiețelului nu i s-ar fi putut întâmpla nimic rău. În plus, 
jucăria arăta ca oricare alta, deci cu greu i-ar fi putut trece prin cap că darul ar fi, 
de fapt unul otrăvit, la fel cum a fost mărul acela pe care Regina, deghizată într-o 
bătrânică, i l-a dăruit Albei-ca-Zăpada. 
Părinții au fost surprinși atunci când băiețelul le-a arătat jucăria și bilețelul cu care 
se trezise în pat, n-au înțeles de unde ar fi putut apărea peste noapte acest dar. 
Au simțit că e ceva ciudat cu jucăria asta, dar n-au vrut să îi strice fiului lor bucuria. 
Băiețelul era convins că Zâna Dorințelor îi dăruise acest microb de pluș. Tatăl a 
încercat să îi spună că zânele îți îndeplinesc dorințele doar dacă te speli pe mâini și 
că lui i se pare destul de nepotrivit ca o zână să îi încurajeze pe copii să se joace cu 
mâinile murdare. Băiețelul era prea fericit de această întâmplare, așa că tatăl său nu 
a mai insistat. 

Toată ziua aceea de duminică băiețelul s-a jucat cu Patogenel, și Patogenel avea 
culoarea mâinilor lui murdare. Când băiețelul nu era atent, Patogenel clipea din 
ochi și clipitul acesta avea darul de a-i transmite copilului microbi dintre cei mai 
periculoși, pentru că, vedeți voi, dragi copii, Patogenel era un fel de bombă plină cu 
microbi, iar misiunea lui, așa cum știm deja, era aceea de a-l îmbolnăvi pe băiețel.



A doua zi, luni, băiețelul a mers la școală și 
l-a luat cu el și pe Patogenel. Le-a arătat co-
legilor jucăria, le-a spus că e un microb de 
pluș, însă nu a suflat o vorbă despre bilețelul 
cu semnătura Zânei Dorințelor. Colegii ar fi 
putut râde de el dacă le-ar fi spus adevărul, 
se gândea el. Când a fost întrebat de unde 
are jucăria, băiețelul a spus că a primit-o de 
la o mătușă din America. 
Doamna învățătoare, o persoană inteligentă 
și caldă, nu a văzut cu ochi buni jucăria 
elevului ei, i s-a părut că este ceva ciudat cu 
acest microb de pluș, dar n-a știut să spună 
ce anume este ciudat. A simțit că e o jucărie 
malefică, iar numele ei, Patogenel, nu era în 
nici un caz un nume pe care să i-l dai unei 
jucării. 



În recreația mare, Patogenel a fost atracția întregii clase. Toți copiii au vrut să 
atingă microbul de pluș, și niciunul dintre ei nu a observat clipitul acela abia 
imperceptibil prin care Patogenel le transmitea copiilor microbi dintre cei mai 
periculoși. 

În ora de după recreația mare, doamna învățătoare le-a vorbit copiilor despre 
microbi și despre importanța igienei pentru o viață sănătoasă, le-a spus că igiena 
pune microbii pe fugă, că microbilor nu le place curățenia, în schimb, sunt înne-
buniți după copiii care nu se spală pe mâini. Băiețelul a simțit cuvintele doamnei 
învățătoare ca pe niște ace care îi intră în piele. Patogenel, care, să nu uităm, era 
o jucărie vrăjită și otrăvită, a mai clipit o dată din ochi, transmițând microbi în 
toată clasa. 

La sfârșitului orelor de curs, doamna în-
vățătoare l-a luat deoparte pe băiețel și 
i-a spus că ea crede că e ceva ciudat cu 
jucăria lui și ar face foarte bine să nu o mai 
aducă la școală. De fapt, i-a spus doamna 
învățătoare, ar face foarte bine dacă ar re-
nunța de tot la ea. Băiețelul n-a scos niciun 
cuvânt, dar în sinea lui era hotărât să nu re-
nunțe la Patogenel. Îl iubea pe Patogenel. 
Patogenel îi intrase deja pe sub piele. 

Când a ajuns acasă, băiețelul s-a simțit 
obosit. Mama lui i-a pus mâna pe frunte. 
Avea febră. La prânz, abia dacă a putut lua 
câteva linguri de supă. Nu avea poftă de 
mâncare. Mama i-a dat o pilulă pentru scă-
derea febrei și l-a băgat în pat. 



Băiețelul a adormit îndată, dar a visat urât. În visul lui, Patogenel se 
transforma într-un monstru uriaș care înghițea întreaga lui clasă, cu tot 
cu copii, cu tot cu doamna învățătoare. S-a trezit speriat și transpirat. Pa-
togenel era lângă el, pe pernă. Băiețelul l-a luat și l-a strâns la piept. Patogenel 
e prea drăguț ca să fie un monstru, și-a zis el. Toată după-amiaza și întreaga seară, 
băiețelul și-a petrecut-o în pat. Febra îi scăzuse, dar se simțea slăbit. Medicul care 
a venit să îl consulte i-a spus că e obligatoriu să se spele pe mâini, că murdăria l-ar 
putea îmbolnăvi încă și mai rău. 



Căpitanul Igienă, supereroul și protectorul curățeniei, a aflat de întreaga poveste cu 
microbul de pluș de la unul dintre oamenii lui de încredere. A ajuns în casa băiețelu-
lui când se făcuse deja noapte. 



Băiețelul dormea, la fel și părinții lui. Microbii stăteau la taifas în baie, sub dulăpiorul 
deasupra căruia se afla chiuveta. Erau bucuroși că Patogenel, care acum redeve-
nise microb în carne și oase, nu înainte de a se da de trei ori peste cap, aproape 
că reușise să îl îmbolnăvească pe băiețel. Nu îl îmbolnăvise rău, dar de asta urma 
să se ocupe în zilele următoare. Tot în zilele următoare avea să îi îmbolnăvească și 
pe colegii de clasă ai băiețelului, ba chiar și pe doamna învățătoare, cu condiția ca 
băiețelul să îl ia cu el la școală. 

Căpitanul Igienă a intrat în baie tiptil-tiptil, fără să facă cel mai mic zgomot. Avea pe 
urechi niște căști speciale conectate la un aparat numit Traduki, prevăzut cu un mi-
crofon pluridirecțional, care putea traduce limba microbilor în orice limbă. Pe ochi 
purta niște ochelari cu infraroșu cu care putea vedea la perfecție chiar și în cel mai 
adânc și mai negru întuneric. 

Căpitanul Igienă a ascultat cu atenție conversațiile microbilor și a înțeles că situația 
era destul de gravă. A ieșit din baie încet, fără să facă nici cel mai mic zgomot. A 
mers pe hol, s-a oprit în dreptul unui dulap unde își depozitase armele și muniția. 
Căpitanul Igienă era pregătit pentru marea bătălie împotriva microbilor. Nu îi era 
teamă de microbi și nici măcar de Zeul Microbilor. El credea în Zeul Igienei. Zeul 
Igienei e mai tare decât Zeul Microbilor. 

În timp ce băiețelul dormea în camera lui, întorcându-se când și când de pe o parte 
pe alta, iar părinții dormeau în camera lor din care se mai auzeau uneori scurte ra-
fale de sforăit (tatăl băiețelul mai sforăia uneori, când era obosit), Căpitanul Igienă 
s-a înarmat cu două pistoale automate. La brâu și-a prins o centură din piele în 
buzunarele căreia și-a îndesat cartușele și grenadele umplute cu Domestos. Nimic 
nu îi sperie mai mult pe microbi decât această soluție magică numită Domestos. 

Microbii încă vorbeau și se distrau când Căpitanul Igienă a revenit în baie. Ca o 
umbră se deplasa Căpitanul Igienă lipit cu spatele de faianță, alunecând ușor pe 



luciul ei întunecat, mereu atent la ceea ce făceau și ce spuneau microbii. Când a 
ajuns în dreptul dulapului de sub chiuvetă, Căpitanul Igienă a declanșat atacul. 
A aruncat două grenade înspre tabăra microbilor, una prin stânga, cealaltă prin 
dreapta, apoi, cu o viteză uimitoare, a scos cele două arme din teacă și a început 
să tragă. Simțind mirosul și atingerea soluției Domestos, microbii au început să 
țipe și să își blesteme zilele, încercând să fugă prin gura de scurgere de sub dulap, 
însă Căpitanul Igienă știa că asta vor face microbii, așa că a scos rapid o bucată de 
pânză îmbibată în Domestos cu care a închis imediat gura de scurgere. Doar câți-
va microbi apucaseră să fugă pe acolo, printre ei și Patogenel. 

Căpetenia Patogenică a fost printre primii răpuși de cartușele nemiloase ale Căpi-
tanului Igienă. Dacă vrei să câștigi o bătălie, mai întâi trebuie să îl lichidezi pe co-
mandantul inamicilor. Căpitanul Igienă asta a făcut. Rămași fără ordinele căpeteniei 
Patogenică, microbii au încercat să se refugieze care încotro, dar fără succes. 
Căpitanul Igienă i-a lichidat pe toți. 

Căpitanul Igienă i-a curățat rapid și pe microbii care se adăpostiseră în camera 
copilului și în bucătărie. Au fost trei bătălii într-o singură noapte. Spre dimineață, 
când războiul împotriva microbilor fusese câștigat, Căpitanul  Igienă s-a simțit puțin 
obosit, însă misiunea lui încă nu se încheiase.
          
A luat câteva șervețele umede antibacteriene și s-a dus în camera băiețelului. I-a 
curățat cu grijă palmele. Apoi s-a dus pe pervazul ferestrei și a făcut un semn cu 
mâna către o stea care strălucea pe cer. Steaua a început să coboare și, pe măsură 
ce cobora, a căpătat chipul unei zâne. Căpitanul Igienă a schimbat câteva cuvinte 
cu zâna, zâna a dat din cap în semn că a înțeles și că este de acord, a scos bagheta 
magică și a învârtit-o de trei ori prin aer. În clipa următoare, pe pervazul ferestrei a 
apărut un unicorn din pluș de un alb strălucitor, ca un nor pufos, imaculat. Căpita-
nul lgienă i-a mulțumit zânei cu o plecăciune. Zâna a zâmbit și s-a îndepărtat și, pe 
măsură ce se îndepărta, se transforma într-o stea strălucitoare. 



Abia acum misiunea Căpitanului Igienă era încheiată.



Dimineața, când s-a trezit, 
băiețelul a găsit lângă el, pe 
pernă, cea mai albă și mai 
frumoasă jucărie pe care și-o 
putea imagina. Alături era 
un bilețel pe care scria: 

Băiețelul a fost atât de fericit, încât l-a luat pe Norișor în brațe și l-a strâns tare-tare 
la piept, apoi și-a amintit de mâinile lui murdare și a scos un mic țipăt. S-a speriat 
la gândul că l-ar fi putut murdări pe Norișor și Zâna Cea Bună doar i-a spus în acel 
bilețel că trebuie să aibă grijă ca unicornul să rămână fără pată. Băiețelul și-a privit 
palmele cu teamă. A fost fericit când a văzut că erau curate. Și-a imaginat că tot Zâna 
Cea Bună fusese cea care i le curățase. Bucuria care l-a cuprins datorită lui Norișor 
l-a făcut pe băiețel să se simtă dintr-odată foarte bine. Răul fizic dispăruse ca prin 
farmec. Părinții băiețelului au fost fericiți văzând că microbul de pluș dispăruse și în 
locul lui apăruse unicornul alb. A fost un miracol. Încă unul. Miracolele, știm deja, se 
petrec mai ales noaptea.

La școală s-a întâmplat că toți copiii s-au îndrăgostit de îndată de Norișor, ba chiar 
și doamna învățătoare. Fiecare dintre colegii de clasă ai băiețelului voia să îl atingă 
pe Norișor, însă niciunul dintre copii nu îndrăznea să îl atingă decât după ce, mai 
întâi, se asigura că este curat pe mâini. Norișor era o jucărie magică, un mesager al 
igienei. Din ziua în care Norișor a aterizat în patul lui, băiețelul a avut mereu mâinile 
curate.






