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Crãiasa Zãpezii
ªapte povestiri
Întâia povestire,
în care e vorba de o oglindã ºi de niºte cioburi
ã începem sã povestim; ºi cum vom ajunge la
sfârºit, avem sã ºtim mai mult decât ºtim acuma.
Era odatã un vrãjitor rãutãcios, unul dintre cei mai rãi,
era chiar dracul. ªi vrãjitorul acesta a fãcut o oglindã, dar nu
era o oglindã ca toate oglinzile, fiindcã tot ce era mai frumos
ºi bun dacã se oglindea în ea aproape cã nici nu se vedea, în
schimb, tot ce era mai urât se vedea în oglindã foarte
limpede ºi chiar mai urât decât fusese. Cele mai frumoase
priveliºti în oglindã parcã erau spanac fiert ºi cei mai buni
oameni erau în oglindã urâcioºi sau ºedeau cu capu-n jos.
Feþele lor erau aºa de schimonosite cã nu le puteai cunoaºte
ºi dacã, de pildã, cineva, care avea o alunicã pe obraz, se uita
în oglindã, alunica creºtea ºi îi acoperea tot obrazul ca o patã
neagrã. Dracul zicea cã asta e foarte nostim ºi de haz. Când
îi trecea cuiva prin minte vreun gând bun, în oglindã se arãta
un rânjet, aºa cã desigur dracul vrãjitor se bucura de
nãscocirea lui. Toþi cei care umblau la ºcoala lui de vrãjitorie
– fiindcã trebuie sã ºtiþi cã avea o ºcoalã de vrãjitorie –
spuneau în toate pãrþile cã s-a sãvârºit o minune; ziceau cã
abia acuma se putea vedea cum aratã într-adevãr lumea ºi
oamenii. Umblau în toate pãrþile cu oglinda ºi în curând n-a
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mai rãmas nici o þarã ºi nici un om pe care sã nu-i fi
schimonosit oglinda aceea. Într-o bunã zi s-a gândit el sã se
urce ºi în cer cu oglinda, ca sã râdã de îngeri ºi de Dumnezeu.
Dar cu cât se urca mai sus în vãzduh, cu atât oglinda tremura
ºi se strâmba ºi de-abia mai putea s-o þie; s-a urcat tot mai sus
ºi mai sus ºi oglinda s-a strâmbat aºa de tare ºi a tremurat aºa
de cumplit, încât i-a alunecat din mâini, a cãzut pe pãmânt ºi
s-a spart în mii ºi milioane de bucãþi. Dar acum oglinda a
pricinuit nenorociri ºi mai mari, fiindcã unele bucãþi erau cât
un fir de nisip ºi au zburat duse de vânt peste tot pãmântul ºi
au intrat în ochii multor oameni ºi cei cãrora le intrau în ochi
cioburile acestea vedeau toate lucrurile schimonosite, sau nu
mai gândeau acum decât sucit ºi întortocheat, pentru cã
aceste cioburi pãstraserã toate puterile rele pe care le avusese
oglinda întreagã. Unii oameni s-au trezit cu câte un ciob
chiar în inimã ºi inima lor s-a prefãcut deodatã într-un
bulgãre de gheaþã. Unele cioburi erau aºa de mari, încât unii
ºi alþii le-au luat ºi au fãcut din ele geamuri; dar fereascã
Dumnezeu sã te fi uitat la vreun prieten prin geamurile
acestea! Alte cioburi au ajuns ochelari, dar cei care purtau
acei ochelari vedeau strâmb ºi judecau nedrept. Dracul râdea
sã plesneascã de toate aceste nãzbâtii. ªi mai erau încã multe
cioburi în lume. Vedem noi îndatã.
A doua povestire
Un bãieþaº ºi o fetiþã
În oraºul cel mare, în care sunt atâþia oameni ºi atâtea
case ºi n-au toþi loc unde sã-ºi facã o grãdinã ºi de aceea cei
mai mulþi trebuie sã se mulþumeascã cu flori în glastre, erau
ºi doi copii sãrmani, care aveau o grãdinã puþin mai mare
decât un vas cu flori. Nu erau frate ºi sorã, dar se iubeau între
ei ca ºi cum ar fi fost. Pãrinþii lor locuiau în douã mansarde
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din cele douã case alãturate ºi care erau aºa de apropiate una
de alta încât streºinile mai cã se atingeau ºi cum ferestrele
erau faþã în faþã puteai sã treci de la o locuinþã la cealaltã.
Pãrinþii puseserã fiecare în streaºinã câte o cutie mare de
lemn umplutã cu pãmânt ºi sãdiserã legume ºi verdeþuri de
care aveau nevoie la gãtit ºi mai sãdiserã ºi câte un trandafir;
era câte unul în fiecare cutie ºi înflorea frumos. Pe urmã, ce
s-au gândit ei, sã puie cutiile de-a curmeziºul peste streaºinã,
aºa cã acuma aproape cã ajungeau de la o fereastrã la cealaltã
ºi erau ca douã straturi. Pãstãile de mazãre atârnau peste
marginile cutiilor ºi trandafirii îºi întindeau crengile pe
deasupra ºi se împreunau fãcând o boltã de flori ºi frunze.
Cum cutiile erau foarte înalte ºi copiii ºtiau cã nu trebuie sã
se urce pe ele, aveau voie câteodatã sã se coboare pe fereastrã
ºi sã stea pe scãunele între cutii, la umbra trandafirilor, ºi sã
se joace.
Iarna petrecerea asta se isprãvea. Geamurile erau
îngheþate. Copiii însã încãlzeau pe sobã bãnuþi de aramã, îi
lipeau de geamurile îngheþate ºi deodatã se ivea un rotocol
strãveziu ºi prin rotocol se uita, de la fiecare fereastrã, câte
un ochi drãgãlaº ºi blând; erau bãieþaºul ºi fetiþa. Pe el îl
chema Karl ºi pe ea Gretchen. Vara fãceau numai un pas ºi
erau unul lângã altul, iarna însã trebuiau sã coboare ºi sã urce
pe o mulþime de scãri ºi afarã ningea.
- Au început sã roiascã albinele cele albe – zicea bunica.
- Au ºi o reginã?, întrebã bãieþaºul, fiindcã ºtia cã
albinele cele adevãrate au o reginã.
- Da, au – spunea bunica. E acolo unde-i roiul mai des,
e mai mare decât celelalte, dar nu stã mult pe pãmânt, se urcã
iar în norii cei negri. Noaptea, ea porneºte în zbor pe strãzi ºi
se uitã pe fereastrã în casã ºi atunci geamurile îngheaþã ºi se
fac flori de zãpadã pe la ferestre.
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- Da, da, am vãzut – ziceau copiii, ºi acuma ºtiau cã e
adevãrat ce spunea bunica.
- Crãiasa Zãpezii vine ºi pe la noi?, a întrebat odatã
fetiþa.
- Atâta-i trebuie, sã vie – a rãspuns bãieþaºul – cã o pun
pe sobã ºi îndatã se topeºte.
Bunica l-a mângâiat pe pãr ºi a început o altã poveste.
Seara, înainte de culcare, când era pe jumãtate
dezbrãcat, Karl s-a dus la fereastrã, s-a urcat pe un scaun ºi
s-a uitat prin rotocolul de pe geam. Afarã începuse sã ningã
ºi un fulg, cel mai mare, s-a prins de marginea unei cutii de
flori; fulgul a crescut pânã s-a prefãcut într-o femeie
îmbrãcatã cu o rochie albã, care parcã era þesutã din mii ºi
mii de fulgi de zãpadã. Femeia era frumoasã ºi gingaºã, dar
era de gheaþã, de gheaþã sclipitoare, ºi totuºi era vie; ochii îi
strãluceau ca douã steluþe, dar nu stãteau o clipã locului.
Femeia a dat din cap ºi a fãcut un semn cu mâna cãtre
fereastrã. Bãieþaºul s-a speriat ºi s-a dat jos de pe scaun ºi i
s-a pãrut cã la geam bate din aripi o pasãre mare.
A doua zi a fost senin ºi ger. ªi dupã aceea n-a mai
trecut mult ºi a venit primãvara; era cald, copacii au început
sã înverzeascã, rândunelele au sosit ºi ºi-au fãcut cuiburi,
fereastra era mereu deschisã ºi copiii ºedeau iar în grãdiniþa
lor de pe streaºinã.
Trandafirii au înflorit. Fetiþa învãþase un cântec în care
era vorba de trandafiri ºi când îl cânta, ea se gândea la
trandafirii ei ºi l-a învãþat ºi pe bãieþaº ºi cântau acuma
amândoi:
Ce frumoºi sunt trandafirii
ªi cad pradã ofilirii!
Traiul nostru e mai bun,
Cã-nflorim ºi la Crãciun!
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ªi copiii se þineau de mânã, sãrutau trandafirii ºi se uitau
la cerul senin. Ce frumos e vara când trandafirii înfloresc!
Karl ºi Gretchen se uitau într-o carte cu animale ºi
pãsãri; ceasul de la bisericã tocmai bãtea cinci, când deodatã
bãieþaºul spuse:
- Au! M-a lovit ceva în piept! ªi mi-a intrat ceva în ochi!
Fetiþa l-a luat de dupã gât, el tot clipea din ochi; dar în
ochi nu se vedea nimic.
- Mi se pare cã s-a dus – a spus el.
Dar nu se dusese nimic. Era un ciob mãrunt din oglinda
cea fermecatã care schimonosea ºi urâþea tot ce era frumos ºi
bun, iar tot ce era rãu ºi urât se oglindea în ea pe de-a-ntregul, aºa
cum era, ºi orice cusur ieºea la ivealã. Bietului Karl îi intrase
în inimã un ciob ºi, în curând, inima lui avea sã fie ca un
bulgãre de gheaþã. Acuma nu-l mai durea, dar ciobul
rãmãsese în inimã.
- De ce plângi?, a întrebat-o el pe fetiþã. Vai, ce urâtã eºti
când plângi! N-am nimic, nu vezi? Phu! - a strigat el deodatã
– uite, trandafirul acela e mâncat de viermi ºi celãlalt de colo
e strâmb ºi boþit! Urâþi mai sunt trandafirii ãºtia! Ca ºi cutia
în care stau! ªi a dat cu piciorul în cutie ºi a rupt un trandafir.
- Vai! Karl, ce faci?, a strigat fetiþa ºi când a vãzut-o aºa
de speriatã, bãieþaºul a mai rupt un trandafir ºi a intrat în casã
ºi a lãsat-o pe Gretchen singurã.
Când mai târziu ea a venit iar cu cartea cu poze, el a
spus cã asta-i pentru copiii de þâþã. Când bunica spunea vreo
poveste, el o tot întreba dacã-i adevãrat. Pe urmã îºi punea
ochelarii bunicãi ºi vorbea ca ea; o îngâna foarte bine ºi toþi
râdeau. În scurtã vreme a ajuns sã imite în vorbã ºi în miºcãri
pe toþi vecinii. Imita mai cu seamã tot ce era urât ºi caraghios
la fiecare. Lumea zicea: „Bãiatul e foarte deºtept!“ Dar asta
era numai din pricina ciobului pe care-l avea în inimã ºi tot
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din pricina asta o necãjea ºi o strâmba ºi pe Gretchen, care-l
iubea din tot sufletul.
Jocurile lui erau acuma cu totul altfel decât fuseserã,
erau jocuri chibzuite. Odatã, iarna, pe când afarã ningea,
ºi-a întins poala surtucului, ca sã prindã câþiva fulgi, apoi a
luat o lupã ºi a spus fetiþei:
- Ia uitã-te prin sticla asta, Gretchen.
Fetiþa s-a uitat. Fiecare fulg era mult mai mare ºi
semãna cu o floare sau cu o stea în ºase colþuri, era foarte
frumos.
- Vezi ce meºteºugiþi sunt?, a spus Karl. Sunt mai
frumoºi decât florile adevãrate ºi nu-i nici o greºealã în ei,
sunt fãcuþi cu o potrivealã anumitã; pãcat numai cã se topesc!
Peste vreo câteva zile, Karl a venit cu o sãniuþã în spate
ºi cu mãnuºi groase în mânã ºi i-a spus Gretei:
- Mi-au dat voie sã mã dau cu sãniuþa în piaþã, unde se
dau ºi ceilalþi bãieþi.
În piaþã, bãieþii îºi prindeau uneori sãniuþa de câte o
cãruþã ºi se duceau aºa o bucatã de drum. Era minunat. De
data asta a trecut pe acolo ºi o sanie mare, vopsitã cu alb, ºi
în sanie ºedea cineva înfãºurat într-o blanã albã ºi cu o cãciuliþã albã pe cap. Sania a fãcut de douã ori înconjurul pieþei ºi
Karl, când a vãzut cã vine iar, ºi-a prins repede sãniuþa de ea
ºi a pornit în urma ei. Sania cea mare aluneca tot mai repede
ºi mai repede ºi a cotit într-o uliþã alãturatã. Vizitiul întorcea
din când în când capul ºi-i fãcea semn prieteneºte lui Karl,
parcã l-ar fi cunoscut, ºi ori de câte ori bãiatul voia sã-ºi
desprindã sãniuþa, cel care stãtea în sanie fãcea din cap ºi
Karl rãmânea aºa cum era. Au ajuns la barierã ºi au ieºit din
oraº. Ninsoarea s-a înteþit aºa de tare încât, de deasã ce era,
bãieþaºul nu-ºi mai vedea nici mâinile. Sania mergea tot mai
repede. Karl a vrut iar sã se desprindã de sania cea mare, dar
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n-a izbutit; sãniuþa alerga ca vântul. A început sã strige, dar
nimeni nu-l auzea; ningea mereu ºi sania aluneca tot mai
iute. Deodatã a simþit o hurducãturã, de parcã ar fi trecut
peste ºanþuri ºi garduri. Karl s-a speriat cumplit ºi a încercat
sã spunã o rugãciune în gând, dar degeaba, nu-ºi mai aducea
aminte decât tabla înmulþirii.
Fulgii cãdeau tot mai mari ºi mai mari, pânã au ajuns cât
niºte gãini albe; au sãrit deodatã într-o parte, sania cea mare
s-a oprit ºi cel care o mâna s-a ridicat. Blana ºi cãciula erau
de omãt; în faþa lui Karl stãtea acum o cucoanã înaltã ºi
mlãdioasã, strãlucitor de albã; era Crãiasa Zãpezii.
- Am mers bine!, a spus ea. Dar mi se pare cã þi-i frig.
Ia vinã ici, în blana mea de urs!
L-a luat ºi l-a pus lângã ea în sanie, l-a învelit cu blana
ºi lui i s-a pãrut deodatã cã îl aruncã în mijlocul viscolului.
- Tot þi-i frig?, l-a întrebat ea ºi l-a sãrutat pe frunte.
Sãrutarea era mai rece decât gheaþa ºi îl sãgeta pânã în inimã,
ºi doar inima lui era pe jumãtate un bulgãr de gheaþã. O clipã
a crezut cã moare, dar numai o clipã, fiindcã îndatã dupã
aceea i-a fost iar bine ºi n-a mai simþit frigul.
- Sãniuþa mea! Sãniuþa mea! Sã n-o uitaþi!
La asta s-a gândit mai întâi ºi una din gãinile cele albe a
luat sãniuþa în spate ºi a pornit în zbor dupã ei. Crãiasa
Zãpezii l-a mai sãrutat o datã pe Karl ºi el a uitat de
Gretchen, de bunicã-sa ºi de toþi cei de-acasã.
- De-acuma nu te mai sãrut – a spus ea – cã dacã te mai
sãrut mori.
Karl s-a uitat la ea; era foarte frumoasã, o faþã mai
cuminte ºi mai drãgãlaºã nici nu se putea închipui. Acuma nu
i se mai pãrea de zãpadã, ca atunci când o vãzuse la fereastrã
ºi ea îi fãcuse semn. Nu-i era fricã de dânsa. A început sã-i
spuie cã el ºtie sã facã socoteli în gând, chiar cu fracþii, cã
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ºtie ce întindere ºi câþi locuitori are þara ºi ea zâmbea ºi nu
zicea nimic. ªi deodatã bãiatului i s-a pãrut cã ce ºtie el nu-i
destul ºi s-a uitat în vãzduhul larg ºi înalt ºi atunci ea a zburat
cu el sus de tot pânã în norii cei vineþii, ºi vijelia vuia ºi
ºuiera, ºi în vuietul ei parcã se auzeau cântece strãvechi. ªi
au trecut în zbor peste pãduri ºi peste ape, peste mãri ºi peste
þãri; dedesubtul lor vâjâia crivãþul, urlau lupii, sclipea
zãpada; deasupra lor zburau ciori negre care croncãneau
prelung ºi sus de tot era luna mare ºi luminoasã, ºi o noapte
întreagã Karl s-a uitat la lunã ºi în zorii zilei a adormit la
picioarele Crãiesei Zãpezii.
A treia poveste
Grãdina femeii care ºtia sã facã farmece
Ce s-a întâmplat oare cu Gretchen când Karl nu s-a mai
întors? Unde s-o fi dus Karl? Nimeni nu ºtia. Bãieþii atâta
ºtiau cã îºi legase sãniuþa de o sanie mare, albã, ºi sania aceea
s-a dus cãtre bariera oraºului. Nimeni nu ºtia unde-i ºi cei
de-acasã plângeau dupã el ºi Gretchen plângea mai tare decât
toþi; toþi credeau cã a murit, cã s-a înecat în râul de la
marginea oraºului. A fost o iarnã lungã ºi tristã.
ªi, în sfârºit, a sosit primãvara, cu raze calde de soare.
- Karl a murit – spunea Gretchen.
- Noi nu credem c-a murit – au spus razele de soare.
- A murit – a spus ea rândunelelor.
- Nu credem cã a murit!, au zis ele, ºi de la o vreme nici
Gretchen n-a mai crezut.
Într-o dimineaþã ea s-a gândit:
- Am sã-mi pun pantofii cei noi, roºii, pe care Karl încã
nu i-a vãzut, ºi am sã mã duc la râu sã-l întreb dacã ºtie ceva
de dânsul.
Era devreme de tot. Gretchen a sãrutat-o pe bunicã-sa
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care mai dormea, ºi-a pus pantofiorii cei roºii ºi s-a dus
singuricã la râu ºi l-a întrebat:
- E adevãrat cã mi-ai luat prietenul cu care mã jucam?
Uite, îþi dau pantofii mei cei roºii, numai sã mi-l dai înapoi
pe Karl.
Valurile fãceau parcã niºte semne ciudate. ªi Gretchen
ºi-a scos pantofii la care þinea mai mult decât la orice ºi i-a
aruncat în apã; pantofii însã au cãzut prea aproape ºi valurile
i-au adus la mal. Ai fi zis cã râul nu voia sã ia ce-avea ea mai
scump, deoarece Karl nu era la el. Gretchen a crezut cã n-a
aruncat pantofiorii destul de departe ºi atunci s-a suit într-o
luntre care era legatã în pãpuriº, s-a dus pânã la capãtul ei ºi
a aruncat pantofii în apã. Luntrea însã nu era legatã bine ºi,
când fetiþa s-a repezit sã arunce pantofii, s-a desprins de þãrm
ºi a pornit pe apã. Gretchen, când a vãzut aºa, a vrut sã se
întoarcã ºi sã sarã pe mal, dar luntrea acuma ajunsese departe
ºi pornise pe râu în jos.
Gretchen s-a speriat ºi a început sã plângã, dar cine s-o
audã decât vrãbiile, dar vrãbiile nu puteau s-o tragã la þãrm,
ºi atunci, ce sã facã ºi ele, zburau de-a lungul malului ºi
ciripeau vrând parcã s-o mângâie: „Uite-aici suntem, aici,
aici!“ Luntrea mergea repede la vale; Gretchen era numai în
ciorapi; pantofii ei cei roºii veneau pe apã dupã luntre, dar nu
puteau s-o ajungã, fiindcã luntrea mergea mai iute.
Frumos era pe maluri, flori mândre, copaci bãtrâni ºi
pãºuni cu oi ºi vaci, dar nici þipenie de om!
- Poate cã râul mã duce la Karl – se gândea Gretchen ºi
gândindu-se aºa i-a mai venit inima la loc.
S-a ridicat ºi a început sã se uite la malurile verzi. A
mers ea cât a mers ºi a ajuns cu luntrea la o livadã de cireºi
ºi în mijlocul livezii era o cãsuþã cu ferestre roºii ºi albastre.
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Cãsuþa era acoperitã cu paie ºi la uºã stãteau doi soldaþi de
lemn cu puºca la umãr.
Gretchen a strigat la ei; credea cã-s vii; dar ei,
bineînþeles, n-au rãspuns nimic. Luntrea s-a apropiat de þãrm;
râul o împingea într-acolo.
Gretchen a strigat mai tare ºi atunci a ieºit o babã,
sprijinindu-se într-o cârjã. Avea o pãlãrie mare de soare
zugrãvitã cu flori.
- Sãrãcuþa de tine!, a spus baba. Cum ai nimerit tu în
luntre ºi ai pornit singurã pe apã, în lumea largã?
ªi baba a venit la marginea apei, a apucat luntrea cu
cârja, a tras-o la mal ºi a scos-o din luntre pe Gretchen.
Fetiþa era veselã cã a ajuns iar pe uscat, dar se ºi temea
puþintel de babã.
Aceasta a zis:
- ªi acuma spune-mi ºi mie cine eºti ºi de unde vii?
Gretchen i-a spus tot. Baba asculta, dãdea din cap ºi
zicea numai „Hm, hm!“ ªi când Gretchen a isprãvit de
povestit ºi a întrebat-o dacã nu l-a vãzut cumva pe Karl, baba
a rãspuns cã n-a trecut pe-acolo, dar cã are sã vie el, sã se uite
la flori, cã-s mai frumoase decât toate cãrþile cu poze ºi
fiecare din ele ºtie câte o poveste. ªi baba a luat-o pe
Gretchen de mânã ºi s-a dus cu ea în casã ºi a încuiat uºa
dupã ce au intrat.
Ferestrele erau foarte sus ºi geamurile erau roºii,
albastre ºi galbene. O luminã tare ciudatã pãtrundea prin ele.
Pe masã era o farfurie mare plinã de cireºe frumoase ºi
Gretchen s-a aºezat ºi a mâncat cireºe câte a vrut, fiindcã
avea voie sã mãnânce cât îi place. Pe când mânca, baba a
pieptãnat-o cu un pieptene de aur ºi pãrul s-a cârlionþat ºi a
cãpãtat o strãlucire minunatã, ºi chipul fetiþei, rotund ºi
bucãlat, era ca trandafirul.
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- De mult mi-am dorit o fetiþã drãgãlaºã, aºa ca tine – a
spus baba. Ai sã vezi ce bine avem sã ne împãcãm noi
împreunã!
ªi tot pieptãnându-i baba pãrul, Gretchen a uitat de
prietenul ei Karl, fiindcã baba fãcea farmece, dar nu era o
vrãjitoare rea. Vrãjea numai aºa, ca sã-ºi treacã vremea ºi sã
trãiascã mulþumitã. ªi ar fi vrut sã rãmânã Gretchen la dânsa,
fiindcã îi plãcea fetiþa. De aceea s-a dus în grãdinã, a pãlit cu
cârja toþi trandafirii câþi erau pe-acolo ºi toþi au cãzut ºi-au
intrat în pãmânt, ºi acuma nici nu se mai cunoºtea pe unde
fuseserã. Pasãmite baba se temea cã Gretchen, când are sã
vadã trandafirii, are sã se gândeascã la trandafirii ei de-acasã
ºi atunci are sã-ºi aducã aminte de Karl ºi are sã fugã.
Dupã asta, baba a dus-o pe Gretchen în grãdinã. Ce
mireasmã ºi ce frumuseþe era aici! Toate florile de pe lume ºi
din toate anotimpurile le gãseai aici înflorite; nici o carte cu
poze nu era mai frumoasã. Gretchen a sãrit în sus de bucurie
ºi s-a jucat prin grãdinã pânã seara, când soarele s-a lãsat
dupã cireºi; apoi s-a culcat într-un pat cu perne de mãtase
roºie, brodate cu toporaºi, ºi a dormit ºi a visat tot visuri
frumoase, cum viseazã numai o crãiasã în ziua nunþii.
A doua zi, Gretchen s-a jucat iar cu florile prin grãdinã
cât a vrut. Aºa a trecut multã vreme. Gretchen cunoºtea
acuma fiecare floare, dar, deºi era o mulþime, ei i se pãrea cã
lipseºte una. Care anume nu ºtia. Iatã însã cã într-o bunã zi sa uitat mai bine la pãlãria de soare pe care o purta baba ºi care
era zugrãvitã cu flori, ºi a vãzut printre florile zugrãvite ºi un
trandafir, care era mai frumos decât toate celelalte. Baba
uitase sã ºteargã de pe pãlãria ei trandafirul atunci când
surghiunise în pãmânt trandafirii din grãdinã. Dar, ce sã-i
faci, aºa-i întotdeauna când nu bagi bine de seamã!
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- Cum? - a spus Gretchen – sã nu fie oare aici nici un
trandafir?
ªi s-a dus repede în grãdinã, ºi a cãutat în toate
straturile, dar n-a gãsit nici un trandafir. ªi atunci s-a aºezat
jos ºi a început sã plângã; ºi lacrimile ei au cãzut tocmai pe
locul unde fusese îngropatã o tufã de trandafir, ºi când
lacrimile calde au udat þãrâna, tufa a ieºit deodatã din
pãmânt, tot aºa de înfloritã ca atunci când fusese îngropatã.
Gretchen a îmbrãþiºat trandafirul, a sãrutat florile ºi s-a
gândit la trandafirii ei frumoºi de-acasã ºi la Karl.
- De ce m-am oprit eu oare aici?, a spus fetiþa. Eu voiam
sã-l caut pe Karl. Voi ºtiþi unde-i?, a întrebat ea trandafirii.
Ce credeþi, a murit?
- Nu, n-a murit – au spus trandafirii. Noi am fost în
pãmânt ºi în pãmânt sunt toþi morþii, dar Karl nu-i printre ei.
- Vã mulþumesc de ce mi-aþi spus!, a zis Gretchen ºi s-a
dus la celelalte flori, s-a uitat în potirul fiecãreia din ele ºi a
întrebat:
- Nu ºtiþi unde-i Karl?
Dar florile se încãlzeau la soare ºi visau la ce le plãcea
lor sã viseze ºi nici una nu ºtia ce-i cu Karl.
- Degeaba mai întreb florile - ºi-a rãspuns Gretchen. Ele
ºtiu numai ce se întâmplã cu dânsele ºi de altceva habar
n-au!
ªi Gretchen ºi-a pus poalele în brâu, ca sã poatã sã
meargã mai repede, ºi a luat-o la fugã pânã în fundul grãdinii.
Portiþa era închisã, dar ea a apãsat pe clanþa ruginitã ºi
clanþa s-a ridicat, portiþa s-a deschis ºi Gretchen a pornit în
lumea largã, desculþã cum era. S-a uitat de câteva ori înapoi,
dar n-o urmãrea nimeni. De la o vreme n-a mai putut merge
ºi s-a aºezat pe un bolovan ºi când s-a uitat împrejur a vãzut
cã nu mai era varã, era toamnã târziu; în grãdina babei, în
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care era mereu cald ºi erau flori din toate anotimpurile, nu
puteai sã-þi dai seama cum trece vremea.
- Doamne, cum am mai întârziat!, a spus Gretchen. Uite
cã-i toamnã, nu mai pot sã zãbovesc!
ªi s-a ridicat ºi a pornit iar la drum.
Vai, picioruºele ei erau obosite ºi zgâriate! De jur
împrejur era urât ºi frig. Crengile pletoase ale sãlciilor erau
galbene ºi frunzele cãdeau smulse de vânt ºi numai
porumbarul mai avea poame, dar nu erau bune. ªi când
Gretchen a încercat sã mãnânce din ele, i-au fãcut gura pungã
de acre ce erau. Trist ºi urât era în lumea largã!

A patra povestire
Un prinþ ºi o prinþesã
Gretchen iar a trebuit sã stea ºi sã se odihneascã.
Deodatã, în faþa ei, pe zãpadã, a zãrit un cioroi. Cioroiul s-a
uitat la ea, a dat din cap ºi a spus: „Crrr! Crrr! Bunã ziua!
Bunã ziua!“ Mai bine nu putea sã vorbeascã, dar era
prietenos ºi a întrebat-o pe fetiþã încotro a pornit aºa, singurã.
Cuvântul „singurã“ Gretchen l-a înþeles foarte bine ºi a
priceput ce înseamnã asta. Îi povesti cioroiului toatã viaþa ei
ºi tot ce pãþise ºi-l întrebã dacã nu l-a vãzut pe Karl.
Cioroiul a clãtinat din cap pe gânduri ºi a spus:
- S-ar putea!
- Cum? Crezi cã da?, a întrebat fetiþa, l-a sãrutat pe
cioroi ºi l-a strâns în braþe mai sã-l înãbuºe.
- Încet, încet!, a spus cioroiul. Cred cã ºtiu... cred cã-i el.
Da’ acuma mi se pare cã de când cu prinþesa... pe tine te-a
uitat.
- Stã la o prinþesã?, a întrebat Gretchen.
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- Da, îþi spun eu toatã povestea, numai cã-mi vine greu
sã vorbesc în limba ta. Nu cunoºti limba ciorilor? Mi-ar fi
mai uºor!
- Nu, n-am învãþat limba ciorilor – a rãspuns Gretchen.
- Bine, nu face nimic! Am sã-þi istorisesc ºi eu cum oi
putea!
ªi i-a istorisit ce ºtia.
- În împãrãþia asta în care suntem acuma stã o prinþesã
care e foarte deºteaptã; aºa-i de deºteaptã, cã a citit toate
gazetele din lume ºi le-a uitat! Deunãzi ºedea pe tron ºi asta
pare-se cã nu-i lucru plãcut, ºi ºezând ea aºa pe tron, a
început sã cânte un cântec! „De ce nu m-aº mãrita?“ Chiar
aºa s-a gândit ea: de ce nu m-aº mãrita? Ia sã încerc!
Dar ea voia sã gãseascã un bãrbat care sã ºtie ce sã
rãspundã când stai de vorbã cu el, unul care sã ºi vorbeascã,
nu numai sã ºadã, arãtos ºi dichisit, pe tron, cã ar fi prea
plicticos. Prinþesa a pus sã batã toba, sã s-adune doamnele de
onoare, ºi când acestea au venit ºi au auzit, au fost foarte
mulþumite. „Iacã o veste plãcutã – au spus ele – la asta chiar
ne gândeam ºi noi!“ ªi sã ºtii cã tot ce-þi spun eu e adevãrat
– a zis cioroiul; eu am o iubitã, e domesticitã ºi stã la curte,
ºi ea mi-a povestit tot.
Iubita lui era bineînþeles o cioarã. Pentru cã cioara la
cioarã trage, asta-i ºtiut, ºi tot cioarã rãmâne.
- A doua zi, ziarele au apãrut cu un chenar de inimi ºi cu
numele prinþesei în chenar. Scria acolo cã orice tânãr plãcut
la înfãþiºare poate sã vie la palat ºi sã stea de vorbã cu
prinþesa ºi acela care ºtie sã vorbeascã mai bine ºi în aºa fel,
de parcã ar fi la el acasã, pe acela prinþesa are sã-l ia de
bãrbat. Da, da – a spus cioroiul – e chiar aºa cum zic, poþi sã
mã crezi, e adevãrat aºa cum mã vezi ºi te vãd. Au venit o
mulþime, era o îngrãmãdealã ºi un du-te vino necontenit, dar
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nici în ziua întâi, nici în a doua nu s-a ales nimic din treaba
asta. Toþi puteau sã vorbeascã bine când erau pe stradã, dar
de îndatã ce intrau pe poarta palatului ºi vedeau garda în zale
de argint ºi pe scãri slujitori înmuiaþi în fir, ºi treceau prin
sãlile ºi galeriile palatului cu covoare scumpe ºi policandre
de cristal, se zãpãceau. ªi când ajungeau în faþa tronului pe
care ºedea prinþesa, nu mai puteau sã spuie nimic decât doar
cuvântul cel din urmã pe care-l rostise prinþesa ºi bineînþeles
cã ea n-avea poftã sã mai audã o datã ce spusese tot ea.
Parcã-i apuca pe toþi o toropealã cât erau în palat ºi abia dupã
ce ieºeau de acolo se trezeau ºi începeau iar sã vorbeascã. ªi
era un ºirag de oameni care þinea de la porþile oraºului pânã
la poarta palatului. Eram ºi eu pe-acolo – a spus cioroiul. Le
era sete ºi foame de-atâta aºteptare, dar când ajungeau la
palat nu le dãdea nimeni nici mãcar un pahar cu apã. Unii
mai deºtepþi îºi luaserã câteva felii de pâine cu unt, dar nu
dãdeau ºi altora, fiindcã se gândeau: „Las’ sã fie lihniþi de
foame, cã dacã-i vede prinþesa aºa de prãpãdiþi, nu-i alege“.
- ªi Karl?, a întrebat Gretchen; el când a venit? Era ºi el
acolo?
- Stai puþin cã-þi spun îndatã! A treia zi a venit un
domniºor, dar nu cãlare, nici cu trãsura, ci pe jos; era vesel ºi
ochii îi strãluceau ca ºi ai tãi acuma, ºi avea un pãr lung ºi
frumos, dar era cam prost îmbrãcat.
- Karl era! s-a bucurat Gretchen. Bine cã l-am gãsit!
ªi a bãtut din palme de bucurie.
- Avea o raniþã în spate – a spus cioroiul.
- Nu, trebuie sã fi fost sãniuþa!, a spus Gretchen. ªi-a
luat sãniuþa când a plecat.
- Se poate – a zis cioroiul – nu m-am uitat bine, dar
iubita mea domesticitã mi-a spus cã atunci când a intrat în
palat ºi a vãzut garda în zale de argint ºi slujitorii pe scãri,
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înmuiaþi în fir, el nu s-a fâstâcit deloc, a dat din cap cãtre ei
ºi le-a spus: „Nu vã plictisiþi sã staþi mereu pe scãri? Eu mã
duc înainte!“ Sala cea mare strãlucea de lumina
policandrelor, curteni de tot felul umblau uºurel ºi þineau în
mânã ulcele de aur. Ghetele lui scârþâiau grozav, dar el nici
nu se sinchisea de asta ºi era ca la el acasã.
- Sigur cã-i Karl – a spus Gretchen. Avea ghete noi ºi
scârþâiau când umbla cu ele în odaia bunicãi, l-am auzit eu.
- Da, scârþâiau – spuse cioroiul. Domniºorul acela s-a
dus drept la prinþesã. Prinþesa ºedea pe un mãrgãritar, mare
cât o roatã de moarã. Toate doamnele de la curte cu
cameristele lor ºi cu cameristele cameristelor ºi toþi curtenii
lor ºi cu slujitorii slujitorilor care ºi ei, la rândul lor, aveau
câte o slugã stãteau adunaþi de jur împrejur; ºi cei care erau
mai aproape de uºã, aceia erau mai mândri. Pânã ºi sluga
celui de pe urmã slujitor, care sta drept în uºã ºi umbla numai
cu pantofi, era atât de mândrã ºi înfumuratã cã nu-i ajungeai
nici cu prãjina la nas!
- Groaznic trebuie sã mai fie!, a spus Gretchen. ªi Karl
s-a însurat cu prinþesa?
- Dacã n-aº fi cioroi, m-aº fi însurat eu cu ea, neapãrat,
cu toate cã sunt logodit. Drãguþa mea, cioara cea domesticã,
zice cã el a vorbit tot aºa de bine cum vorbesc eu când
vorbesc limba ciorilor. Era drãguþ ºi vesel domniºorul ºi
zicea cã n-a venit sã-i cearã mâna, ci numai aºa, fiindcã
auzise de deºteptãciunea prinþesei ºi voia sã stea cu ea de
vorbã. Dar dupã aceea ºi ea i-a plãcut lui ºi el ei.
- Da, desigur cã e Karl – spuse Gretchen. ªi el e deºtept
ºi ºtie sã facã socoteli în gând, cu fracþii. Nu vrei sã mã bagi
ºi pe mine în palat?
- Asta-i uºor de spus, dar cum sã facem oare? Am sã
vorbesc cu drãguþa mea, are sã gãseascã ea ceva; pentru cã sã
ºtii cã unei fetiþe aºa ca tine nu i se dã voie în palat.
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- Las’ cã intru eu – a spus Gretchen. Când aflã Karl cã
am sosit, îndatã vine jos ºi mã ia cu el.
- Aºteaptã-mã colo la portiþã – a spus cioroiul, apoi a
clãtinat din cap ºi ºi-a luat zborul.
Abia cãtre searã s-a întors.
- Drãguþa mea îþi trimite multe salutãri ºi îþi mai trimite
ºi o chiflã, a luat-o din bucãtãrie, au acolo destule. Ia-o, cã þi-o
fi foame. În palat e cu neputinþã sã intri, fiindcã eºti desculþã
ºi garda cu zale de argint ºi slujitorii înmuiaþi în fir n-au sã te
lase. Stai, nu plânge, cã tot ai sã poþi intra. Drãguþa mea ºtie
o scarã pe din dos, pe unde ajungi în iatac ºi ºtie unde-i cheia.
Cioroiul ºi cu Gretchen au intrat în grãdinã, pe aleea cea
mare, pe care cãdeau mereu frunzele din copaci, ºi dupã ce la
palat s-au stins luminile, una câte una, cioroiul a dus-o pe
Gretchen la o uºã de din dos care era numai împinsã, nu
închisã.
O, cum îi mai bãtea Gretei inima! Parcã ar fi vrut sã facã
un lucru rãu ºi ea doar atâta voia, sã vadã dacã Karl e acolo.
ªi acolo era, fãrã îndoialã! ªi ea se gândea la ochii lui limpezi
ºi la pãrul lung: parcã îl vedea cum zâmbeºte ca atunci când
ºedeau amândoi la umbra trandafirilor. Desigur cã are sã se
bucure când are s-o vadã, ºi ea are sã-i spunã ce drum lung a
fãcut pânã sã dea de dânsul, ºi ce necãjiþi au fost cei de-acasã
când el a plecat ºi nu s-a mai întors. Gretei îi era teamã ºi
totodatã se bucura.
Au ajuns sus la capãtul scãrii. Pe un scrin era o lampã
aprinsã ºi jos pe podele stãtea cioara cea domesticitã ºi îºi
întorcea capul în toate pãrþile; Gretchen a fãcut o plecãciune,
aºa cum o învãþase bunicã-sa.
- Logodnicul meu mi-a spus numai lucruri frumoase
despre mata, domniºoarã – zise cioara cea domesticitã.
Povestea matale e duioasã. Ia, te rog, lampa, eu am sã merg
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înainte ca sã-þi arãt drumul, pe unde mergem noi, nu-i
nimeni.
- Parcã aud pe cineva în urma noastrã – spuse Gretchen,
ºi chiar atunci a ºi trecut ceva pe lângã dânsa; pe zid alergau
ca niºte umbre cai cu coama în vânt ºi cu picioarele subþiri,
ºi pe cai domni ºi doamne ºi vânãtori.
- Astea-s numai visuri – a spus cioara; vin ºi iau la
vânãtoare gândurile prinþului ºi ale prinþesei. Asta-i chiar
foarte nimerit acuma, pentru cã ai sã poþi sã-i vezi mai bine.
ªi trag ºi eu nãdejde cã, atunci când ai sã ajungi la cinste ºi
mãrire, n-ai sã mã uiþi nici pe mine.
- De asta nici o grijã – a spus cioroiul din pãdure.
Ajunseserã acuma într-o încãpere mare, tapetatã cu
mãtase roz, cu flori. ªi deodatã, visurile au trecut valvârtej pe
lângã ei, dar aºa de repede, cã Gretchen n-a putut sã-i vadã
pe prinþ ºi pe prinþesã. Gretchen ºi cu cele douã ciori au mai
trecut apoi prin câteva odãi, una mai frumoasã decât alta, ºi
au ajuns în iatac. Aici, tavanul semãna cu un palmier cu
frunze de sticlã ºi în mijlocul odãii atârnau de o tulpinã de
aur douã paturi, fiecare din ele semãnând cu un crin. Un pat
era alb, celãlalt era roºu ºi în acesta din urmã trebuia
Gretchen sã-l caute pe Karl. A dat la o parte o petalã roºie ºi
a zãrit o ceafã brunã. O! Karl era! Gretchen l-a strigat pe
nume, a ridicat lampa - ºi deodatã visurile s-au întors în
goanã în odaie - ºi el s-a trezit, a întors capul ºi... nu era Karl.
Prinþul semãna cu Karl numai de la spate, dar era ºi el
tânãr ºi drãguþ. Prinþesa se trezise ºi ea ºi din patul ei de
petale albe de crin se uita acum clipind din ochi la Gretchen.
A întrebat ce este. Gretchen a început sã plângã ºi i-a spus
toatã povestea ei ºi ce fãcuserã cele douã ciori pentru ea.
- Sãraca de tine – au spus prinþul ºi prinþesa, au lãudat
pe cele douã ciori ºi au spus cã nu-s supãraþi pe ele, numai cã
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de-acuma înainte sã nu mai facã ce-au fãcut. Au sã primeascã
ºi o rãsplatã.
- Vreþi sã zburaþi în libertate – a întrebat prinþesa – ori
vreþi mai bine câte o slujbã de cioarã princiarã ºi cu drept la
toate cojile de legume de la bucãtãrie.
Ciorile s-au închinat ºi au spus cã vor sã aibã o slujbã
fiindcã se gândeau cã-i bine la bãtrâneþe sã aibã ceva sigur ºi
sã nu ducã grijã de nimic.
Prinþul s-a sculat din pat ºi a pus-o pe Gretchen în locul
lui sã doarmã; mai mult nu putea face nici el. Gretchen ºi-a
împreunat mâinile ºi s-a gândit: „Ce buni sunt oamenii ºi
animalele!“ ªi a închis ochii ºi a adormit. Toate visurile au
venit iar valvârtej înapoi ºi acuma erau ca niºte îngeri ºi
trãgeau o sãniuþã în care era Karl, ºi el fãcea semn din cap.
Dar nu era decât un vis ºi de aceea a pierit când ea s-a trezit.
A doua zi au îmbrãcat-o în mãtase ºi în catifea din cap
pânã în picioare; au poftit-o sã rãmânã la palat ºi sã trãiascã
în belºug, dar ea s-a rugat sã-i dea numai o trãsuricã cu un cal
ºi o pereche de pantofi, pentru cã voia sã plece iar în lume ºi
sã-l caute pe Karl.
I-au dat îndatã pantofi ºi un manºon, au îmbrãcat-o
frumos ºi când sã plece, la scarã era o caleaºcã numai de aur
ºi stema prinþului ºi a prinþesei strãlucea pe ea ca o stea.
Vizitiul ºi valetul aveau coroane de aur pe cap. Prinþul ºi
prinþesa au ajutat-o pe Gretchen sã se urce în caleaºcã ºi i-au
urat drum bun. Cioroiul cel din pãdure, care acuma era
însurat, a însoþit-o cale de trei poºte. ªedea lângã ea, fiindcã
nu-i plãcea sã meargã cu spatele. Cioara de la curte stãtea în
uºã ºi dãdea din aripi; nu putuse sã vinã fiindcã o durea capul
de când cãpãtase o slujbã ºi mânca prea mult. Caleaºca pe
dinãuntru era cãptuºitã cu turtã dulce, iar în lada de sub caprã
erau fructe ºi covrigi.
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- Drum bun, drum bun!, au spus prinþul ºi prinþesa.
Gretchen a plâns ºi cioara a plâns ºi ea. Dupã ce au mers
aºa vreo trei poºte, cioroiul ºi-a luat ºi el rãmas bun ºi
despãrþirea dintre ei a fost ºi mai duioasã. Cioroiul a zburat
pe un copac ºi a tot fâlfâit din aripile lui negre pânã când
caleaºca nu s-a mai vãzut.
A cincea povestire
Fetiþa de tâlhar
Au intrat într-o pãdure deasã, dar caleaºca strãlucea ca
o faclã. În pãdure erau tâlhari; cum au vãzut caleaºca, au ºi
venit.
- E de aur! E de aur!, au strigat tâlharii ºi s-au repezit,
au apucat caii de dârlogi, au omorât pe vizitiu ºi pe valeþi ºi
au scos-o pe Gretchen din caleaºcã.
- E grãsuþã ºi drãguþã, hrãnitã numai cu miez de nucã –
a spus o babã, nevasta unui tâlhar; avea pãr pe obraz ºi niºte
sprâncene stufoase, care-i atârnau pânã peste ochi. E chiar ca
un miel gras! Trebuie sã fie foarte gustoasã!
ªi baba ºi-a scos cuþitul; era un cuþit ascuþit tare ºi
lucios, de te-nfiorai numai când te uitai.
Dar chiar în clipa aceea baba a scos un þipãt, fiindcã
fetiþa ei, pe care o purta în spate ºi care era grozav de
obraznicã ºi de rea, a muºcat-o de ureche.
- Afurisitã ce eºti!, a strigat baba de durere ºi a uitat s-o
taie pe Gretchen.
- Las-o, cã vreau sã mã joc cu ea!, a spus fetiþa de tâlhar. Am
sã-i iau manºonul ºi hãinuþele ºi are sã doarmã cu mine.
ªi a mai muºcat-o o datã pe mumã-sa aºa de tare cã
tâlhãroaica a sãrit în sus ºi s-a învârtit de câteva ori de durere.
ªi toþi tâlharii râdeau ºi spuneau:
- Ia uite-o cum joacã cu fiicã-sa în spate!
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- Vreau sã mã urc în caleaºcã – a spus fetiþa de tâlhar, ºi
au trebuit sã-i facã pe plac, fiindcã era rãsfãþatã ºi
încãpãþânatã.
S-au urcat amândouã în caleaºcã ºi s-au înfundat în
pãdure. Fetiþa de tâlhar era de-o vârstã cu Gretchen, dar mai
voinicã, mai spãtoasã, mai negricioasã. Ochii îi erau negri ºi
parcã mâhniþi. A luat-o de mijloc pe Gretchen ºi i-a spus:
- Eu nu vreau sã te omoare pânã nu m-oi supãra eu pe
tine! Dar tu eºti prinþesã, nu?
- Nu, a rãspuns Gretchen, ºi i-a povestit tot ce i se
întâmplase ºi cât de mult þinea ea la Karl.
Fetiþa de tâlhar s-a uitat gânditoare la ea, a dat uºor din
cap ºi a spus:
- Nu, nu trebuie sã te omoare chiar dacã m-oi supãra pe
tine, cã, dacã m-oi supãra, te omor eu!
ªi i-a ºters lui Gretchen lacrimile ºi ºi-a bãgat mâinile în
manºonul lui Gretchen, care era cãlduros ºi moale.
Caleaºca s-a oprit. Erau acuma în curtea unui castel de
tâlhari care era dãrãpãnat de sus pânã jos. Pereþii erau sparþi
ºi prin gãuri intrau ºi ieºeau în zbor corbi ºi ciori, iar niºte
dulãi voinici cã ar fi putut înghiþi ºi un om sãreau în toate
pãrþile, dar nu lãtrau fiindcã n-aveau voie.
În sala cea mare a castelului, veche ºi afumatã, în
mijloc, pe lespezi, ardea un foc mare; fumul se urca pânã în
tavan ºi trebuia sã-ºi gãseascã singur un loc pe unde sã iasã.
Pe foc era un cazan mare cu supã ºi câþiva tâlhari frigeau la
frigare iepuri ºi iepuri de casã.
- Noaptea asta ai sã dormi cu mine ºi cu pãsãrile mele –
spuse fetiþa de tâlhar.
Dupã ce au mâncat, s-au dus într-un colþ unde era un
maldãr de paie acoperit cu covoare. Deasupra, pe niºte
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stinghii, erau peste o sutã de porumbei care parcã dormeau,
dar toþi au tresãrit când au venit fetiþele.
- Ai mei sunt toþi – a zis fetiþa de tâlhar ºi a luat un
porumbel de picioare ºi l-a scuturat pânã când a început sã
dea din aripi.
- Sãrutã-l – a strigat ea cãtre Gretchen ºi a lovit-o în
obraz cu porumbelul. Uite, colo sunt porumbeii sãlbatici – a
mai zis ea ºi a arãtat o gaurã în zid, cu niºte beþe înfipte în
chip de gratii. Sunt doi ºi trebuie sã-i þin închiºi, cã altfel
zboarã. ªi uite ici pe Bum-Bum, care mi-i foarte drag.
ªi trase de coarne pe un ren care stãtea legat într-un colþ,
cu o zgardã de fier la gât.
- ªi pe el trebuie sã-l þinem strâns, cã altfel o ia la fugã.
În fiecare searã înainte de culcare îl gâdil cu cuþitul ºi i-i fricã
grozav.
ªi fetiþa scoase un cuþit lung dintr-o crãpãturã a zidului
ºi îl dezmierdã uºurel pe ren cu cuþitul pe gât. Bietul ren a
început sã dea din picioare ºi fetiþa de tâlhar a râs ºi a luat-o
pe Gretchen în pat cu ea.
- Tu dormi cu cuþitul în mânã? – a întrebat-o Gretchen
uitându-se cam îngrijoratã la cuþit.
- Întotdeauna dorm cu cuþitul – a rãspuns fetiþa de tâlhar.
Niciodatã nu ºtii ce se poate întâmpla ºi acuma ia spunemi, din nou, cum a fost cu Karl ºi de ce-ai plecat tu în lumea
largã?
Gretchen i-a povestit iar cum a fost ºi porumbeii
sãlbatici uguiau în colivie ºi ceilalþi porumbei dormeau.
Fetiþa de tâlhar cu o mânã a luat-o dupã gât pe Gretchen, iar
cu cealaltã þinea strâns cuþitul; n-a trecut mult ºi a adormit ºi
a început sã sforãie. Gretchen însã nu putea închide ochii ºi
se tot gândea: „Oare ce-o sã se mai întâmple cu ea, au s-o
omoare, au s-o lase sã trãiascã?“ Tâlharii ºedeau lângã foc,
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beau ºi cântau ºi tâlhãroaica se dãdea de-a tumba. Era o
priveliºte groaznicã pentru biata fetiþã.
ªi deodatã, porumbeii sãlbatici au început sã vorbeascã:
- U-gu-gu, u-gu-gu! L-am vãzut pe Karl. Sania i-o
trãgea o gãinã albã ºi el ºedea în trãsura Crãiesei Zãpezii;
Crãiasa a trecut pe deasupra pãdurii când eram pui ºi ºedeam
în cuib; a suflat înspre noi ºi toþi ceilalþi au murit, numai noi
am rãmas. U-gu-gu, u-gu-gu!
- Ce tot vorbiþi acolo? – a strigat la ei Gretchen. Încotro
se ducea Crãiasa Zãpezii? Mai ºtiþi ceva de dânsa?
- Noi credem cã s-a dus în Laponia, fiindcã acolo-i
mereu zãpadã ºi gheaþã. Întreabã pe renul acela care e legat.
- Da, acolo-i zãpadã multã ºi e straºnic de frumos – a
spus renul. Acolo poþi sã alergi ºi sã zburzi cât îþi place, acolo
îºi are Crãiasa Zãpezii cortul ei de varã, da’ palatul ei e
departe, tocmai cãtre Polul Nord, pe o insulã cãreia îi zice
Spitzbergen.
- O, sãracul Karl! – a oftat Gretchen.
- Da’ mai astâmpãrã-te odatã – a strigat fetiþa de tâlhar
– cã acuºi bag cuþitul în tine!
A doua zi dimineaþã Gretchen i-a spus tot ce vorbiserã
porumbeii sãlbatici.
Fetiþa de tâlhar s-a gândit o clipã, apoi a dat din cap ºi a
zis:
- Tot una-i! Tot una-i! Tu ºtii unde-i Laponia? – a
întrebat ea pe ren.
- Cine sã ºtie dacã n-oi ºti eu? - a rãspuns renul ºi ochii
i-au scânteiat. Doar eu acolo m-am nãscut ºi am crescut ºi
acolo am zburdat pe zãpadã.
- Uite ce zic eu – spuse Gretei fetiþa de tâlhar. Acum toþi
ai noºtri au plecat, numai mama a rãmas acasã. Pe la
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amiazã, ea bea din sticla aceea mare, pe care o vezi acolo, pe
urmã adoarme. ªi vedem noi ce-i de fãcut.
Fetiþa de tâlhar a sãrit din pat, a luat-o pe mamã-sa de
dupã gât, a tras-o de barbã ºi i-a spus: „Bunã dimineaþa,
caprã bãtrânã ce eºti!“ Mamã-sa i-a dat câteva bobârnace de
i s-a învineþit nasul, dar asta era la ea un semn de dragoste.
Dupã ce mamã-sa a tras zdravãn din sticlã ºi a adormit,
fetiþa de tâlhar s-a dus la ren ºi i-a spus:
- Îmi place grozav sã te dezmierd pe gât cu cuþitul, cã
eºti caraghios când te dezmierd ºi azvârli din picioare, dar
acuma trebuie sã-þi dau drumul. Am sã tai frânghia ºi ai sã
pleci în Laponia. Da’ sã te duci drept acolo ºi s-o iei pe fetiþa
asta în spate ºi s-o duci la palatul în care stã Crãiasa Zãpezii
ºi unde e prietenul fetiþei. Cred c-ai ascultat ce spunea, cã a
vorbit destul de tare ºi tu ai ascultat.
Renul a sãrit în sus de bucurie. Fetiþa de tâlhar a luat-o
pe Gretchen ºi a urcat-o pe ren, a legat-o de spinarea renului
ºi i-a dat ºi o pernuþã sã ºi-o punã dedesubt.
- De frig n-are sã-þi fie prea frig, cã ai pantofii îmblãniþi,
dar manºonul þi-l iau eu, cã-mi place. Da-þi dau, uite,
mãnuºile mamei. Îs mari, cã-þi ajung pânã la coate, ia punele! Acuma ai niºte mâini chiar ca mama.
Gretchen a început sã plângã de bucurie.
- Nu-mi place cã plângi – a spus fetiþa de tâlhar. Acuma
trebuie sã fii veselã. Uite, îþi dau douã pâini ºi o bucatã de
ºuncã, ca sã ai pe drum.
A legat de spinarea renului ºunca ºi pâinea, pe urmã a
deschis uºa ºi a chemat înãuntru dulãii, apoi a tãiat frânghia
cu cuþitul ei cel bine ascuþit ºi i-a spus renului:
- Pleacã repede ºi ai grijã de fetiþã!
Gretchen a întins cãtre ea mâinile cu mãnuºile pânã la
coate ºi ºi-a luat rãmas-bun ºi renul a luat-o la fugã peste râpe
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ºi prin ponoare, prin pãdurea cea mare, pe câmpii ºi ape
îngheþate.
Lupii urlau ºi corbii croncãneau. ªi pe cer parcã se
întindeau niºte perdele luminoase.
- Asta-i Aurora Borealã – a spus renul; ia uite cum
strãluceºte!
ªi a început sã alerge ºi mai repede. ªi aºa au mers ei
ziua ºi noaptea fãrã sã opreascã. ªi când pâinea ºi cu ºunca
s-au isprãvit, au ajuns ºi ei în Þara Laponilor.
A ºasea poveste
Lapona ºi finlandeza
S-au oprit la o cãsuþã care era tare sãrãcãcioasã;
acoperiºul atârna pânã aproape de pãmânt ºi uºa era aºa de
joasã cã trebuia sã intri ºi sã ieºi pe brânci. În cãsuþã nu era
decât o laponã bãtrânã, care stãtea lângã o lampã, ardea cu
unturã de focã ºi pe care fierbea niºte peºte. Renul i-a spus
babei tot ce se întâmplase cu Gretchen, dar mai întâi a
povestit ce i se întâmplase lui, pentru cã asta i se pãrea lucru
mai de seamã, iar Gretchen era aºa de îngheþatã cã nici nu
putea vorbi.
- Vai de capul vostru!, a spus lapona. Mai aveþi o
mulþime de mers. Trebuie sã mai faceþi vreo sutã de poºte ºi
sã ajungeþi în Finnmarken; acolo stã Crãiasa Zãpezii ºi
aprinde în fiecare searã un foc de bengal. Am sã scriu câteva
vorbe pe un peºte uscat, cã hârtie n-am, ºi am sã vã dau o
scrisoare cãtre o finlandezã care locuieºte acolo. Ea are sã vã
spunã mai bine cum stau lucrurile.
Dupã ce Gretchen s-a încãlzit ºi a mâncat, lapona a scris
câteva vorbe pe un peºte uscat, a dat Gretei peºtele ºi i-a spus
sã-l pãstreze bine, a legat-o iar pe fetiþã pe spinarea renului ºi
renul a pornit la fugã. Toatã noaptea, Aurora Borealã a

luminat cerul cu strãlucirea ei albastrã. ªi aºa, dupã ce au
mers cât au mers, au ajuns în Finlanda ºi au bãtut în hornul
finlandezei, pentru cã uºã nu avea.
Înãuntru era o cãldurã aºa de mare cã finlandeza umbla
aproape goalã; era mititicã ºi zbârcitã. I-a scos repede Gretei
hainele, i-a scos mãnuºile ºi ghetuþele, cã altfel i-ar fi fost
fetiþei prea cald, i-a pus renului o bucatã de gheaþã pe cap ºi
a citit ce era scris pe peºtele cel uscat. A citit de trei ori pânã
ce a învãþat pe dinafarã tot ce era scris ºi a bãgat peºtele în
oala de supã, cã doar era bun de mâncat ºi finlandeza nu
pãrãduia niciodatã nimic.
Renul i-a povestit mai întâi întâmplãrile lui ºi pe urmã
pe acelea ale Gretei ºi finlandeza clipea din ochii ei isteþi, dar
nu zicea nimic.
- Tu eºti deºteaptã – a spus renul. Eu ºtiu cã poþi sã
înnozi cap la cap toate vânturile din lume într-un singur
ghem. Dacã corãbierul deznoadã un nod, atunci capãtã un
vânt prielnic, dacã deznoadã alt nod, vântul bate tare, iar
dacã deznoadã încã unul ºi încã unul, atunci bate de urneºte
din loc pãdurile. Dã-i ºi fetiþei sã bea ceva ca sã capete
putere cât doisprezece voinici ºi sã rãpunã pe Crãiasa Zãpezii.
- Da, sã vedem!, a spus finlandeza. Doisprezece voinici ar
ajunge? ªi s-a dus ºi-a luat de pe o policioarã un sul mare de
piele ºi l-a desfãcut. Pe sul erau scrise niºte litere ciudate ºi
finlandeza a început sã citeascã ºi a citit, a citit de-i curgeau
sudorile.
ªi renul a rugat-o aºa de mult s-o ajute pe Gretchen,
Gretchen s-a uitat aºa de rugãtoare ºi cu lacrimi în ochi la
finlandezã încât aceasta a început sã clipeascã din ochii ei
isteþi ºi l-a luat pe ren într-un colþ, i-a mai pus o bucatã de
gheaþã pe cap ºi i-a spus în ºoaptã:
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- Karl e la Crãiasa Zãpezii ºi îi place la ea ºi crede cã-i
mai bine acolo decât oriunde în lume. Dar toate acestea sunt
din pricinã cã are un ciob de sticlã în inimã ºi o þandãrã de
sticlã în ochi; dacã cineva îi scoate ciobul din inimã ºi
þandãra din ochi atunci se face iar om bun ºi Crãiasa Zãpezii
nu mai are putere asupra lui.
- Da’ tu nu poþi sã-i dai Gretei ceva ca sã capete ea o
putere mai mare?
- Nu pot sã-i dau o putere mai mare decât aceea pe care
o are acuma! Nu vezi cum o slujesc oamenii ºi dobitoacele ºi
cum a pornit ea desculþã în lume ºi toate îi merg bine?
Puterea ei n-o poate cãpãta de la noi, puterea pe care o are e
în inima ei ºi stã în faptul cã e un copil drãgãlaº ºi nevinovat.
Dacã nu poate singurã sã ajungã la Crãiasa Zãpezii ºi sã
scoatã cioburile din Karl, atunci noi nu putem sã facem
nimic. La douã poºte de aici începe grãdina Crãiesei Zãpezii;
du-o pânã acolo pe fetiþã. Pune-o lângã un copãcel cu poame
roºii, care creºte acolo în zãpadã, dar nu zãbovi ºi întoarce-te
repede înapoi.
ªi finlandeza a pus-o pe Gretchen cãlare pe ren ºi acesta
a pornit în goana mare.
- Vai! Nu mi-am luat pantofii! Nu mi-am luat pantofii!, a
început sã strige Gretchen, cã era frig cumplit afarã, dar renul
nu s-a oprit ºi a þinut-o tot într-o fugã pânã la copãcelul cel
cu poame roºii. A pus-o pe Gretchen jos, a sãrutat-o pe
frunte ºi pe obrajii lui s-au prelins câteva lacrimi; apoi
a luat-o la fugã înapoi. Biata Gretchen a rãmas aºa fãrã
pantofi ºi fãrã mãnuºi pe un ger cumplit.
A plecat ºi ea mai departe cât putea de repede ºi deodatã
au întâmpinat-o o mulþime de fulgi de zãpadã; fulgii nu
cãdeau din cer; cerul era senin ºi luminat de Aurora Borealã.
Alergau chiar pe pãmânt ºi cu cât se apropiau, cu atât se
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fãceau mai mari. Gretchen ºi-a adus aminte ce mari ºi
meºteºugiþi fuseserã fulgii când se uitase la ei cu lupa. Aici
însã erau ºi mai mari, ºi mai fioroºi, erau vii, erau strãjerii de
la palatul Crãiesei Zãpezii. Aveau chipurile cele mai ciudate,
unii parcã erau niºte arici mari ºi urâþi, alþii pãreau niºte
mãnunchiuri de ºerpi încolãciþi, care îºi întindeau capetele în
toate pãrþile, iar alþii erau ca niºte ursuleþi bondoci ºi zbârliþi;
toþi erau albi, sclipitori, erau fulgi de zãpadã vii.
Gretchen a început sã se roage ºi era aºa de frig cã putea
sã-ºi vadã rãsuflarea; ºi aburii rãsuflãrii s-au fãcut tot mai
groºi ºi mai groºi ºi s-au prefãcut în îngeraºi care cum
atingeau pãmântul se fãceau tot mai mari ºi fiecare avea coif,
suliþã ºi pavãzã. Numãrul lor sporea mereu ºi, când Gretchen
ºi-a isprãvit de spus rugãciunea, o oºtire întreagã era
împrejurul ei. Îngeraºii în zale împungeau cu suliþa fulgii de
zãpadã ºi fulgii se fãrâmau bucãþi ºi Gretchen putea sã
meargã liniºtitã mai departe. Îngerii îi mângâiau mâinile ºi
picioarele ºi acuma nu-i mai era aºa de frig ºi a putut sã
ajungã la palatul Crãiesei Zãpezii.
Dar pânã una-alta, sã vedem ce-i cu Karl. El desigur cã
nici nu se gândea cã ea era acum chiar la poarta palatului.
A ºaptea povestire
În care e vorba de palatul Crãiesei Zãpezii ºi despre ce
s-a întâmplat acolo
Pereþii palatului erau fãcuþi din zãpadã viscolitã, ferestrele
ºi uºile din vânturi vijelioase; erau peste o sutã de încãperi,
toate aºa cum le alcãtuia zãpada; cea mai mare era aºa de
întinsã cã puteai sã mergi câteva ceasuri prin ea de la un
capãt la altul. Toate erau luminate de Aurora Borealã ºi erau
goale, gheþoase, reci ºi sclipitoare. Aici nu era niciodatã vreo
petrecere, nici mãcar un bal de urºi la care vijelia sã cânte ºi
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urºii albi sã meargã în douã picioare ºi sã joace, nici mãcar o
sindrofie de domniºoare vulpi argintii; în palatul Crãiesei
Zãpezii era pustiu ºi frig. Aurora Borealã se desluºea atât de
bine încât îi puteai numãra perdelele de luminã. În mijlocul
acestei sãli nemãrginite ºi pustii era un lac îngheþat care se
sfãrâmase în mii de bucãþi, dar bucãþile semãnau între ele aºa
de tare încât era o adevãratã minunãþie. În mijlocul lacului
ºedea Crãiasa Zãpezii, când era acasã, ºi atunci zicea cã ºade
pe oglinda înþelepciunii ºi cã aceastã oglindã e cea mai bunã
din lume.
Karl era vânãt de frig, ba chiar aproape negru, dar nu
simþea cã i-i frig fiindcã Crãiasa Zãpezii îi luase cu o sãrutare
simþul frigului ºi inima lui era ca un bulgãre de gheaþã.
Acuma se juca; lua bucãþi de gheaþã netede ca niºte tãbliþe ºi
alcãtuia cu ele tot felul de figuri, aºa cum se joacã la noi
copiii cu cuburile. Jocul lui era însã aºa-zisul joc de gheaþã al
înþelepciunii. În ochii lui figurile de gheaþã erau frumoase ºi
de foarte mare însemnãtate ºi asta din pricina ciobului de
gheaþã pe care îl avea în ochi. Aºeza bucãþile de gheaþã în aºa
fel încât sã formeze un cuvânt, dar niciodatã nu izbutea sã
formeze cuvântul pe care îl voia ºi care era „veºnicia“.
Crãiasa Zãpezii îi spusese aºa:
- Dacã izbuteºti sã formezi cuvântul acesta, atunci ai sã
fii stãpân pe tine însuþi ºi eu am sã-þi dãruiesc lumea întreagã
ºi o pereche de patine noi.
Dar Karl nu putea sã formeze cuvântul.
- Mã duc în þãrile calde – a spus Crãiasa Zãpezii. Vreau
sã mã uit în cãldãrile cele negre.
Cãldãrile cele negre erau munþii Etna ºi Vezuviu, care
scuipã flãcãri.
- Am sã-i mai înãlbesc puþin ºi asta nu-i rãu, ba chiar e
bine pentru lãmâi ºi struguri.
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ªi Crãiasa Zãpezii a plecat în zbor ºi Karl a rãmas singur
în sala cea mare de gheaþã, întinsã cât vedeai cu ochii ºi
pustie. Se uita la bucãþile de gheaþã ºi se tot gândea ºi îi
trosnea capul de atâta gândire. ªi cum stãtea neclintit ºi
þeapãn, ai fi crezut cã-i ºi el un sloi de gheaþã.
În vremea asta, Gretchen a ajuns la palat ºi a intrat pe
poartã. Vânturi tãioase au întâmpinat-o. Ea a spus o rugãciune
ºi vânturile îndatã au stat pe loc ºi s-au culcat ºi ea a intrat în
sãlile palatului, mari, goale ºi reci. ªi deodatã l-a zãrit pe
Karl, s-a dus repede la el, l-a luat de dupã gât, l-a strâns în
braþe ºi i-a spus:
- Karl! Bine cã te-am gãsit!
Karl însã ºedea nemiºcat, þeapãn ºi rece. Gretchen a
început sã plângã ºi lacrimile ei fierbinþi au cãzut pe pieptul
lui, au pãtruns pânã la inimã ºi au topit bulgãrele de gheaþã ºi
au mistuit ciobul de oglindã. El s-a uitat la dânsa ºi ea a
început sã cânte:
Ce frumoºi sunt trandafirii
ªi cad pradã ofilirii!
Traiul nostru e mai bun,
Cã-nflorim ºi la Crãciun!
Când a auzit cântecul, Karl a izbucnit în plâns ºi lacrimile
când au curs au luat cu ele ºi aºchia de oglindã din ochi ºi
atunci el a cunoscut-o ºi a strigat plin de bucurie:
- Gretchen! Gretchen! Dar unde-ai fost atâta vreme? ªi
eu unde am fost?
ªi s-a uitat împrejurul lui.
- Vai! Ce frig e aici! Ce pustiu!
ªi s-a lipit de Gretchen ºi ea plângea ºi râdea de bucurie.
Era aºa de frumos încât pânã ºi bucãþile de gheaþã jucau de
bucurie ºi dupã ce s-au sãturat de jucat s-au aºezat iar jos ºi
au alcãtuit tocmai cuvântul de care spusese Crãiasa Zãpezii
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cã dacã are sã-l formeze Karl el are sã ajungã stãpân pe sine
însuºi, iar ea are sã-i dea lumea întreagã ºi o pereche de
patine noi.
Gretchen l-a sãrutat pe obraji ºi obrajii s-au fãcut roºii; l-a
sãrutat pe ochi ºi ochii au strãlucit ca ºi ai ei; i-a sãrutat mâinile
ºi picioarele ºi el s-a înzdrãvenit ºi s-a înviorat. Acuma, Crãiasa
Zãpezii avea sã se întoarcã acasã, avea sã gãseascã dezlegarea
lui de vrajã scrisã cu bucãþi sclipitoare de gheaþã.
Cei doi copii s-au luat de mânã ºi au ieºit din palat. Au
început sã vorbeascã de bunica ºi de trandafirii din streaºinã;
ºi pe unde mergeau ei, vânturile nu mai bãteau ºi ieºea
soarele. Când au ajuns la copãcelul cu poame roºii, renul era
acolo ºi-i aºtepta. Cu el era ºi un ren mai tânãr, cu ugerul
plin, ºi renul acela le-a dat copiilor lapte cald ºi i-a sãrutat pe
frunte. ªi renii i-au luat apoi în spate pe copii ºi i-au dus la
cãsuþa finlandezei ºi aici s-au încãlzit bine ºi pe urmã i-a dus
la cãsuþa laponei. Lapona, în vremea asta, le fãcuse hãinuþe
noi ºi le dresese sania.
Cei doi reni ºi cu lapona i-au dus pe copii pânã la
hotarele þãrii. Acolo unde începea iarba, copiii ºi-au luat
rãmas-bun de la laponã ºi de la reni. Pãsãrile cântau ºi
copacii erau înmuguriþi. ªi deodatã au vãzut în faþa lor o
fetiþã cãlare pe un cal frumos, pe care Gretchen îl cunoºtea
(fusese înhãmat la caleaºca de aur). Fetiþa purta o cãciuliþã
roºie ºi avea pistoale la brâu. Era fetiþa de tâlhar; se sãturase
de stat acasã ºi plecase acum în lumea largã, mai întâi cãtre
miazãnoapte ºi dupã aceea avea de gând sã ajungã ºi prin alte
pãrþi ale lumii. A cunoscut-o îndatã pe Gretchen ºi Gretchen
pe ea ºi amândouã s-au bucurat grozav.
- Te pricepi straºnic sã cutreieri lumea! – i-a spus ea lui
Karl. Dar oare meriþi tu sã umble cineva dupã tine ºi sã te
caute tocmai la capãtul pãmântului?
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Gretchen a bãtut-o uºurel pe obraz ºi a întrebat-o ce fac
prinþul ºi prinþesa.
- Au plecat în strãinãtate – a rãspuns fetiþa de tâlhar.
- Da’ cioroiul? – a întrebat Gretchen.
- Cioroiul a murit. ªi drãguþa lui cea domesticã, acuma
o vãduvã, ºi-a legat o aþã neagrã de picior ºi plânge dupã el.
Dar ia spune, tu ce-ai fãcut ºi cum l-ai gãsit?
Gretchen ºi Karl i-au povestit tot.
Fetiþa de tâlhar i-a luat pe amândoi de mânã ºi le-a spus
cã, atunci când are sã treacã prin oraºul lor, are sã vie pe la
ei ºi dupã aceea a pornit iar în lumea largã. ªi Karl ºi
Gretchen au plecat ºi ei mai departe, mânã-n mânã, ºi pe
unde ajungeau era primãvarã cu iarbã verde ºi cu flori. ªi
deodatã au zãrit turnurile unui oraº: era chiar al lor. Au intrat
în oraº ºi au ajuns acasã la bunica ºi s-au urcat în odãiþã, unde
toate erau la locul lor, ca altãdatã. Ceasornicul spunea
„tic-tac“ ºi arãtãtoarele se miºcau. Dar când au intrat pe uºã
au vãzut cã acuma erau mari, oameni în toatã firea.
Trandafirii din streaºinã erau înfloriþi ºi lângã trandafiri erau
scãunelele pe care stãteau când erau copii. Karl ºi cu Gretchen
s-au aºezat fiecare pe scãunelul lui, þinându-se de mânã.
Mãreþia rece ºi pustie din palatul Crãiesei Zãpezii o uitaserã ca
pe un vis apãsãtor. Bunica ºedea la soare ºi citea: „Dacã nu veþi
fi cum sunt copiii, nu veþi vedea împãrãþia cerurilor“.
Karl ºi Gretchen s-au uitat unul la altul ºi deodatã au
înþeles cântecul cel vechi:
Ce frumoºi sunt trandafirii
ªi cad pradã ofilirii!
Traiul nostru e mai bun,
Cã-nflorim ºi la Crãciun!“
Erau acuma amândoi oameni în toatã firea ºi totuºi
copii, copii în inimile lor; ºi acum venise vara, vara caldã ºi
binefãcãtoare.
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Cufãrul zburãtor

E

ra odatã un negustor aºa de bogat încât ar fi putut
sã pardoseascã cu bani de argint toatã strada lui ºi
pe lângã asta ºi o ulicioarã aproape toatã, dar nu le pardosea
pentru cã-ºi întrebuinþa altfel banii ºi când dãdea o para, lua
înapoi un galben, fiindcã era priceput; dar într-o bunã zi a
murit.
Fecioru-su a moºtenit toatã averea ºi când s-a vãzut cu
atâta bãnet a început sã ducã o viaþã de petreceri; fãcea zmee
din banii de hârtie ºi arunca în apã galbeni în loc de pietre.
Cu asemenea îndeletniciri, paralele s-au isprãvit repede ºi nu
i-au mai rãmas decât patru bãnuþi de aramã, iar haine nu mai
avea decât un halat vechi ºi o pereche de papuci. Prietenii
acuma nici nu mai voiau sã ºtie de el, pentru cã nu puteau sã
iasã pe stradã cu dânsul aºa îmbrãcat. Numai unul din ei, care
era mai bun la suflet, i-a trimis un cufãr vechi cu o scrisoricã:
„Fã-þi bagajul!“ Dar el n-avea ce bagaj sã-ºi facã ºi de aceea
s-a bãgat chiar el în cufãr.
Acuma, sã vedeþi, cufãrul acesta era tare ciudat. Cum îl
încuiai, putea sã zboare. Aºa a fãcut ºi feciorul de negustor;
l-a încuiat ºi îndatã a zburat cu cufãrul pe horn, deasupra
norilor, tot mai departe ºi mai departe. Când fundul cufãrului
scârþâia, feciorul negustorului se temea sã nu se spargã în
bucãþi ºi sã trebuiascã sã facã o tumbã cumplitã ºi asta nu-i
prea plãcea. ªi a mers aºa cât a mers ºi a ajuns în þara turcilor.
A ascuns cufãrul într-o pãdure ºi a intrat în oraº. Nu s-a uitat
nimeni la dânsul. Fiindcã turcii umblau ca ºi el, cu halat ºi cu
37

papuci. Cum mergea el aºa, a întâlnit în drum o doicã cu un
copil la piept.
- Ascultã, doicã turceascã – a întrebat-o el – ce palat e
acela de colo, cu ferestre aºa de înalte?
- Acolo stã fata sultanului – a rãspuns femeia. S-a
prorocit cã are sã fie foarte necãjitã din pricina unui iubit ºi
de aceea n-are voie nimeni sã stea de vorbã cu ea, decât
numai dacã sunt de faþã sultanul ºi sultana.
- Bine, mulþumesc! – a spus feciorul de negustor; s-a
dus în pãdure, s-a bãgat în cufãr, a zburat pânã pe acoperiºul
palatului ºi s-a strecurat la prinþesã pe fereastrã.
Prinþesa dormea pe o sofa ºi era atât de frumoasã încât
feciorul de negustor nu s-a putut opri ºi a sãrutat-o. Ea s-a
trezit ºi s-a speriat, dar el i-a spus cã e dumnezeul turcilor ºi
a venit prin vãzduh la dânsa ºi ea a fost foarte mãgulitã.
Pe urmã au stat împreunã de vorbã ºi el i-a spus tot
lucruri minunate, i-a spus cã ochii ei sunt douã lacuri adânci
în care gândurile înoatã ca niºte zâne ale apei ºi i-a spus cã
fruntea ei e un palat de gheaþã cu încãperi frumoase ºi
tablouri ºi i-a mai spus de barza care aduce copii mititei ºi
drãgãlaºi.
Frumoase lucruri spunea! ªi pe urmã i-a cerut prinþesei
mâna ºi ea îndatã a spus da!
- Sã vii sâmbãtã seara – a zis ea; sâmbãtã seara, sultanul
ºi sultana vin la mine la ceai. Au sã fie foarte mândri cã mia cerut mâna dumnezeul turcilor; cautã numai ºi învaþã bine
o poveste frumoasã, pentru cã tatei ºi mamei le plac foarte
mult poveºtile; mama vrea sã audã poveºti cu tâlc ºi
cuviincioase, iar tata vrea sã fie vesele.
- Bine, n-am sã aduc alte daruri decât o poveste – a spus
el ºi a plecat, dar înainte de plecare prinþesa i-a dat o sabie
împodobitã cu bani de aur ºi de asta avea el nevoie.
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ªi-a luat zborul, ºi-a cumpãrat un halat ºi dupã aceea
s-a dus în pãdure ºi acolo s-a apucat sã nãscoceascã o poveste;
pânã sâmbãtã trebuia sã fie gata ºi nu era chiar aºa de uºor.
Sâmbãtã seara povestea era gata.
Sultanul, sultana ºi toatã curtea erau la ceai la prinþesã.
Toþi l-au întâmpinat cu prietenie.
- Nu vrei sã ne spui o poveste? – a spus sultana; dar una
care sã fie cu tâlc.
- Dar sã fie ºi cu haz – a zis sultanul.
- Da, da! – a rãspuns el. Ascultaþi: era odatã un
mãnunchi de chibrituri ºi chibriturile acestea erau foarte
mândre de originea lor. Se fãleau fiindcã se trãgeau dintr-un
brad bãtrân ºi înalt, din care fiecare din ele era o aºchie.
Chibriturile ºedeau pe masã între o scãpãrãtoare veche ºi o
tigaie tot veche de fier. Îºi aduceau aminte de tinereþe ºi
povesteau tigãii:
„Când eram noi în copac, stãteam într-o creangã verde.
Dimineaþa ºi seara beam ceai de diamant, adicã rouã, toatã
ziua ne îmbãiam în soare, când era soare, ºi pãsãrile ne
spuneau poveºti. Vedeam cã suntem bogate prin faptul cã
fagii ºi mestecenii ºi ceilalþi copaci numai vara erau
îmbrãcaþi ºi iarna erau goi, pe când familia noastrã avea
mijloace sã se îmbrace în verde ºi vara, ºi iarna. Dar iatã cã
într-o bunã zi a venit un tãietor de lemne ºi familia noastrã sa împrãºtiat în toate pãrþile. Trunchiul familiei a ajuns catarg
pe o corabie mare, care dacã voia putea sã facã ºi înconjurul
lumii, ramurile celelalte s-au dus care încotro, iar noi avem
acuma menirea sã aprindem oamenilor lumina; de aceea noi,
obraze subþiri, am ajuns sã stãm la bucãtãrie.“
„Soarta mea s-a desfãºurat altfel – a spus tigaia de fier
lângã care ºedeau chibriturile. De la început, de când am
venit pe lume, am fost de o mulþime de ori curãþitã ºi încãlzitã;
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eu fac treabã cu temei ºi sunt la loc de cinste aici în casã.
Singura mea bucurie este sã ºed dupã masã la locul meu,
curatã ºi frecatã, ºi sã schimb vorbe înþelepte cu tovarãºele
mele. Afarã de cãldarea de apã, care se duce câteodatã în
curte ºi se întoarce, toþi câþi suntem aici stãm mereu în casã.
Numai coºniþa ne aduce noutãþi ºi trebuie sã spun cã vorbeºte
cu prea multã îndrãznealã despre cele ce se petrec afarã.
Deunãzi, o oalã bãtrânã s-a speriat aºa de tare de ceea ce
vorbea coºniþa, cã a cãzut de la locul ei ºi s-a spart; era o
femeie aºezatã ºi cu pãreri sãnãtoase, asta pot sã v-o spun.“
„Mai taci acuma, cã ai vorbit destul“ – i-a tãiat vorba
scãpãrãtoarea ºi a izbit o datã în cremene cã au sãrit scântei
în toate pãrþile. „Mai bine sã ne veselim oleacã.“
„Da, haide sã vedem care dintre noi e de neam mai bun“
– au spus chibriturile.
„Ba nu, mie nu-mi place sã vorbesc de mine – a zis oala
de lut. Hai mai bine sã povestim câte o întâmplare. Uite,
încep eu. Am sã spun ceva care s-a întâmplat oricui; aºa
fiecare are sã înþeleagã mai repede despre ce-i vorba ºi are sã
se bucure. Mi-am petrecut tinereþea pe marginea mãrii,
într-o familie liniºtitã...“
„Începe foarte frumos – au spus farfuriile. Cu siguranþã
cã povestea are sã ne placã.“
„În casa aceea, mobilele erau ºterse de praf, duºumelele
mãturate ºi spãlate ºi la fiecare douã sãptãmâni se puneau
perdele curate.“
„Ce frumos povesteºti – spuse mãtura. Se vede imediat
cã povesteºte o femeie, e ceva delicat ºi fin...“
„Da, da, se vede asta!“ – a spus cãldarea de apã ºi de
plãcere a sãrit în sus ºi apa a curs pe jos pleoscãind.
Oala a povestit mai departe ºi la sfârºitul poveºtii a fost
tot aºa de frumos ca ºi la început.
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Farfuriile au zãngãnit de bucurie ºi mãtura a scos câteva
fire de pãtrunjel verde din ligheanul cu nisip ºi a încununat
oala, fiindcã ºtia cã asta are sã-i necãjeascã pe ceilalþi.
„Dacã o încununez, mâine mã încununeazã ºi ea pe
mine“ – s-a gândit mãtura.
“Mie mi-a venit poftã sã dansez.“ – a spus vãtraiul ºi a
început sã danseze. Doamne, iartã-mã, cum mai ridica
piciorul în sus! O pernã veche care zãcea aruncatã într-un
colþ a plesnit când a vãzut.
„Ei, mã încununaþi ºi pe mine?“ – a întrebat vãtraiul.
ªi l-au încununat ºi pe el.
„Neam prost!“ - ºi-au spus în gând chibriturile.
Acuma samovarul trebuia sã cânte, dar a spus cã-i rãcit
ºi nu poate dacã nu fierbe. Dar asta era numai sclifosealã. Nu
voia sã cânte decât pe masa din sufragerie. Pe marginea
ferestrei era o panã de scris, veche, cu care scria scrisori
bucãtãreasa. N-avea nimic deosebit, doar atâta cã fusese
bãgatã prea tare în cernealã, dar era mândrã de asta.
„Dacã samovarul nu vrea sã cânte – spuse ea – n-are
decât sã nu cânte. Afarã la fereastrã e o privighetoare în
colivie ºi ºtie ea sã cânte. E drept cã n-a învãþat nicãieri, dar
putem sã trecem asta cu vederea.“
„Eu cred cã nu se cuvine sã facem una ca asta – a zis
ceainicul de tablã (cânta ºi el ºi era vãr bun cu samovarul) cred cã nu-i bine sã ascultãm cum cântã o pasãre strãinã. Ce
fel de patriotism e ãsta? Sã spunã coºniþa dacã am sau n-am
dreptate!“
„Sunt foarte supãratã – zise coºniþa – sunt cum nu se
poate de supãratã pe voi toþi. Aºa înþelegeþi voi sã vã
petreceþi seara? N-ar fi mai înþelept lucru sã facem puþinã
ordine? Sã stea fiecare la locul lui ºi eu am sã vã arãt ce sã
faceþi. Aveþi sã vedeþi ce frumos are sã fie!“
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„Sã facem cât mai multã zarvã!“ – au spus cu toþii.
În clipa aceea a intrat bucãtãreasa ºi toþi au amuþit ºi nu
s-au mai miºcat. Dar nu era oalã care sã nu ºtie ce e în stare
sã facã ºi cât e de nobilã. Fiecare se gândea: „Hei, dac-aº fi
vrut, sã vezi ce petrecere ar fi fost!“
Bucãtãreasa a luat chibriturile ºi a fãcut focul. Cum s-au
mai aprins toate ºi cum au mai ars! ªi se gândeau:
„Acuma poate oricine sã vadã cã noi suntem mai de preþ
decât toate celelalte. Uite cum strãlucim ºi ce luminã dãm!“
Dar repede-repede au ars ºi n-a mai rãmas nimic din ele.
- Frumoasã poveste – a spus sultana. Parcã aº fi fost ºi
eu în bucãtãrie cu chibriturile. Da, acuma poþi s-o iei pe fiica
noastrã de soþie.
- Da, da! – a spus sultanul – luni te-nsori cu fiica
noastrã.
Îl tutuiau acum, fiindcã curând avea sã facã parte din
familie.
Cu o zi înainte de nuntã, seara, a fost iluminaþie în tot
oraºul. S-au împãrþit pesmeþi ºi covrigi ºi copiii pe stradã
ºuierau din degete ºi era minunat de frumos.
„Trebuie sã fac ºi eu ceva“ – s-a gândit feciorul de
negustor ºi a cumpãrat rachete, pocnitori ºi artificii, le-a pus
cu el în cufãr ºi ºi-a luat zborul.
Era o zarvã cumplitã!
Toþi turcii þopãiau ºi jucau de le sãreau papucii pânã
peste cap; asemenea minunãþie cum era cufãrul zburãtor nu
mai vãzuserã niciodatã. Acuma vedeau ºi ei cã într-adevãr
dumnezeul cel turcesc avea s-o ia pe fata sultanului.
Feciorul de negustor s-a întors cu cufãrul în pãdure ºi pe
urmã ce ºi-a spus el: „Hai sã mã duc prin oraº, sã vãd ce
spune lumea“. Nu-i de mirare deloc cã era curios sã afle.
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Câte ºi mai câte nu spuneau oamenii! Fiecare vãzuse în
felul lui, dar tuturor li se pãruse frumos ce vãzuserã.
- Am vãzut pe dumnezeul turcilor – zicea unul – ochii îi
strãluceau ca niºte stele ºi barba lui e ca o spumã.
- Zbura îmbrãcat cu o mantie de foc – zicea altul. ªi pe
pulpanele mantiei ºedeau îngeri.
Minunate lucruri mai spuneau oamenii ºi a doua zi avea
sã fie nunta.
Feciorul de negustor s-a dus iar în pãdure, ca sã se bage
în cufãr, dar când a ajuns în pãdure, ia cufãrul de unde nu-i!
Cufãrul arsese tot. Se aprinsese de la niºte artificii ºi nu mai
rãmãsese din el decât scrum. Acum feciorul de negustor nu
mai putea sã zboare ºi nu se mai putea duce la fata sultanului.
Ea l-a aºteptat pe acoperiº toatã ziua. L-o mai fi
aºteptând ºi acuma, dar el cutreierã lumea ºi spune poveºti;
poveºtile lui însã nu mai sunt aºa de frumoase ca aceea cu
chibriturile pe care a spus-o când era dumnezeul turcilor.
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fost odatã o femeie care voia ºi ea sã aibã un
copilaº, dar nu ºtia de unde sã-l ia. Atunci s-a dus
la o babã vrãjitoare ºi i-a spus:
- Uite, aº vrea ºi eu sã am un copilaº, nu poþi sã-mi spui
cum sã fac sã îl gãsesc?
- Cum sã nu!, a spus baba. Uite aici un bob de orz; da’
sã ºtii cã nu-i orz de-acela ce creºte pe ogoare ºi pe care-l dai
la gãini de mâncare; ia-l ºi pune-l într-un vas cu flori ºi ai sã
vezi ce iese.
- Mulþumesc, mãtuºã – a spus femeia ºi i-a dat babei
cinci bãnuþi; apoi s-a dus acasã, a sãdit bobul de orz ºi îndatã
a rãsãrit o floare mare ºi frumoasã. Ai fi zis cã-i o lalea, dar
petalele stãteau strânse de parcã ar fi fost numai îmbobocitã.
- Ce floare drãgãlaºã – a spus femeia ºi a sãrutat petalele
roºii ºi galbene, ºi cum le-a sãrutat, floarea s-a deschis
pocnind. Era chiar o lalea ca toate lalelele, numai cã drept la
mijloc ºedea pe pistilul verde o fetiþã mititicã de tot, gingaºã
ºi drãgãlaºã, ºi nu era mai mare decât un deget ºi de aceea iau spus Degeþica.
I-au fãcut un leagãn dintr-o coajã de alun, saltea din
petale albastre de toporaºi, iar plapuma era o petalã de
trandafir. Aici ºedea noaptea, dar ziua se juca pe masã.
Femeia pusese o farfurie plinã de apã ºi de jur împrejur, pe
marginea farfuriei, aºezase flori cu lujere în apã. Pe apã
plutea o petalã mare de lalea pe care ºedea Degeþica ºi umbla
de la o margine la alta a farfuriei; avea drept vâsle douã fire
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de pãr de cal. Era o plãcere s-o vezi. ªtia ºi sã cânte ºi cânta
aºa de subþirel ºi de dulce, cum nimeni n-a mai cântat
vreodatã.
Într-o noapte, pe când ºedea frumuºel în pãtucul ei, pe
un ochi de fereastrã care era spart a intrat o broascã. Broasca
era urâtã, mare ºi jilavã. A sãrit drept pe masã, acolo unde
ºedea Degeþica ºi dormea acoperitã cu petale roºii de
trandafir.
- Ar fi fost tocmai bunã de nevastã pentru bãiatul meu –
s-a gândit broasca ºi a luat coaja de alunã în care dormea
Degeþica ºi a sãrit cu ea în grãdinã, pe geamul cel spart.
Pe la marginea pãdurii curgea un râu mare ºi lat; malul
râului era mlãºtinos ºi mâlos; aici locuia broasca cu fecioru-su.
Brr!, urât mai era ºi acesta ºi semãna leit cu mamã-sa.
„Cuac-cuac-cuac!“ Asta-i tot ce-a putut el sã spunã când a
vãzut pe fetiþa cea drãgãlaºã în coaja ei de alunã.
- Nu vorbi aºa de tare, cã se trezeºte!, spuse broasca cea
bãtrânã. Te pomeneºti cã fuge, cã-i uºoarã ca un puf de
lebãdã! S-o punem pe o frunzã de nufãr; pentru ea, aºa micã
ºi uºoarã cum este, are sã fie ca o insulã; de-acolo n-are sã
poatã fugi, iar noi, în vremea asta, avem sã pregãtim odaia
cea frumoasã din mâl ºi dupã aceea aveþi sã vã mutaþi ºi sã
staþi acolo.
În râu erau o mulþime de nuferi cu frunze late ºi verzi
care parcã pluteau pe deasupra apei. Frunza care era cea mai
departe de þãrm era ºi cea mai mare dintre toate. Broasca s-a
dus înot pânã acolo ºi a pus pe frunzã coaja de alunã cu
Degeþica în ea.
Fetiþa s-a trezit a doua zi dimineaþa ºi când a vãzut unde
era a început sã plângã amar; de jur împrejurul frunzei celei
mari ºi verzi era numai apã, aºa cã la mal nu avea cum sã
ajungã.
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Broasca cea bãtrânã stãtea în mâl ºi îºi împodobea odaia
cu papurã ºi cu flori galbene, ca sã fie frumos ºi sã-i placã
norã-sii. Dupã aceea a luat pe urâtul de fecioru-su ºi s-a dus
cu el la frunza pe care ºedea Degeþica. Voiau sã-i ia pãtucul
ºi sã-l ducã în odaia în care aveau sã stea însurãþeii; dupã
aceea aveau s-o ia ºi pe dânsa. Broasca s-a închinat adânc în
apã înaintea ei ºi i-a spus:
- Uite pe fecioru-meu! Ai sã te mãriþi cu el ºi aveþi sã
trãiþi amândoi colo, jos, în mâl, într-o locuinþã straºnicã.
- Cuac! Cuac! Cuac!, atâta a spus feciorul broaºtei.
Au luat pãtucul ºi au plecat cu el; ºi Degeþica a rãmas
singuricã pe frunza cea verde ºi a început sã plângã iar ºi mai
tare, pentru cã nu-i plãcea sã stea în mâl cu broasca aceea
urâtã ºi nici sã se mãrite cu urâtul de fecioru-su. Peºtiºorii
care înotau prin apã o vãzuserã pe broascã ºi auziserã ce
spusese, de aceea scoaserã acum cu toþii capul din apã sã
vadã ºi ei pe fetiþã. Au vãzut cât e de drãgãlaºã ºi le-a pãrut
rãu cã trebuie sã se ducã cu broasca jos în mâl. Nu! Asta nu
trebuia sã se întâmple! S-au strâns cu toþii în apã, lângã
lujerul cel verde al frunzei, l-au ros cu dinþii ºi frunza s-a
desprins ºi a început sã meargã pe apã în jos cu Degeþica pe
ea, departe, departe, acolo unde broasca nu putea s-o mai
ajungã.
Degeþica a trecut aºa pe lângã o mulþime de oraºe ºi
pãsãrelele ºedeau în copaci, pe mal, o vedeau ºi cântau:
- Ce fetiþã drãgãlaºã!
Frunza mergea cu ea pe apã tot mai departe ºi mai
departe, pânã a ieºit din hotarele þãrii aceleia.
Un fluture frumuºel ºi alb tot zbura pe lângã ea ºi de la
o vreme s-a lãsat pe frunzã, pentru cã Degeþica îi plãcea.
Fetiþa era foarte veselã. Acuma broasca nu mai putea s-o
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ajungã ºi era aºa de frumos pe unde mergea; soarele bãtea în
apã ºi apa strãlucea de parcã era de aur. Degeþica ºi-a
desprins cingãtoarea, cu un capãt a legat fluturele ºi cu
celãlalt capãt l-a legat de frunzã; acuma frunza mergea ºi mai
repede, ºi ea la fel, cã doar ºedea pe frunzã.
ªi cum mergea aºa, numai iatã cã vine-n zbor un
cãrãbuº ºi cum o zãreºte se repede, îi prinde trupul mlãdios
cu labele lui ºi zboarã cu ea ºi se aºazã într-un copac. Iar
frunza de nufãr s-a dus mai departe pe apã ºi fluturele cu ea,
fiindcã era legat de frunzã ºi nu se putea desprinde.
Mult s-a mai speriat sãraca Degeþica atunci când
cãrãbuºul a zburat cu ea în copac! Dar mai cu seamã era
necãjitã când se gândea la fluturele cel frumos cu aripi albe
pe care-l legase de frunzã. Dacã nu se dezleagã, atunci moare
de foame. Dar cãrãbuºului nu-i pãsa de asta. S-a aºezat cu
dânsa pe frunza cea latã a copacului, i-a dat suc de flori sã
mãnânce ºi i-a spus cã-i drãgãlaºã, cu toate cã nu seamãnã
deloc cu un cãrãbuº. Au venit s-o vadã ºi ceilalþi cãrãbuºi
care locuiau în copac; s-au uitat la dânsa, iar domniºoarele
cãrãbuºe au strâmbat din antene ºi au spus:
- Are numai douã picioare. Vai de ea!
- ªi nu are antene!, spuse alta.
- ªi uite ce subþire e la mijloc! Parc-ar fi om! Vai, ce
urâtã-i!
Aºa spuneau toate cãrãbuºoaicele ºi totuºi Degeþica era
atât de drãgãlaºã!
Drãgãlaºã i se pãruse ºi cãrãbuºului care o rãpise, dar
fiindcã toþi ceilalþi ziceau cã-i urâtã, a început ºi el sã creadã
cã-i urâtã ºi nu i-a mai plãcut ºi i-a zis sã se ducã unde-o
vedea cu ochii. Au luat-o, au dat-o jos din copac ºi au pus-o
pe un bãnuþel, ºi ea a început sã plângã ºi sã se tânguie cã-i
aºa de urâtã ºi cãrãbuºii au alungat-o; dar ea nu era urâtã, era
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cea mai drãgãlaºã fetiþã care se poate închipui, gingaºã ºi
luminoasã ca o petalã de trandafir.
ªi biata Degeþica a stat toatã vara singurã în pãdurea cea
mare. ªi-a împletit un pat din fire de iarbã ºi l-a agãþat sub o
frunzã de brustur, aºa cã acuma nu se mai temea de ploaie.
De mâncare avea dulceaþa florilor ºi bea roua adunatã
dimineaþa pe frunze. Aºa au trecut vara ºi toamna. Dar dupã
aceea a venit iarna, iarna rece ºi lungã. Toate pãsãrile care
cântaserã atât de frumos în preajma ei au plecat, copacii ºi
florile s-au uscat; frunza cea mare de brustur sub care se
adãpostise s-a zbârcit ºi s-a scorojit, pânã n-a mai rãmas din
ea decât un lujer galben ºi veºted. Degeþica dârdâia cumplit
de frig, pentru cã hainele ei se rupseserã ºi pentru cã era atât
de gingaºã ºi de subþiricã încât nu se putea sã nu-i fie frig. A
început sã ningã ºi fiecare fulg care cãdea peste ea era greu
cum ar fi fost o lopatã de zãpadã aruncatã peste noi, fiindcã
noi suntem mari, dar ea era numai cât o jumãtate de deget.
Atunci ce sã facã ºi ea? ªi-a pus în spate o frunzã uscatã, dar
tot nu se putea încãlzi ºi dârdâia întruna de frig.
Chiar la marginea pãdurii în care stãtea era un lan mare
de grâu. Grâul fusese secerat de mult ºi acuma nu mai rãmãsese
decât o miriºte. Dar Degeþicãi miriºtea i se pãru mare cât o
pãdure. A luat-o ºi ea prin miriºte ºi a tot mers tremurând de
frig pânã a ajuns la uºa ºoarecelui de câmp, care îºi avea aici
locuinþa. Era o hrubã în pãmânt, caldã ºi plãcutã; ºoarecele
avea o bucãtãrie straºnicã ºi o cãmarã plinã de grâu. Degeþica
s-a oprit la uºã ca o fetiþã cerºetoare ºi s-a rugat sã-i dea ºi ei
o bucãþicã dintr-un bob de grâu, cã nu mâncase de douã zile
nimic.
- Sãraca de tine - a zis ºoarecele, care era un ºoarece de
treabã – hai, intrã ºi te-ncãlzeºte ºi stai la masã cu mine.
ªi fiindcã fetiþa i-a plãcut, i-a spus:
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- ªtii ce, stai la mine toatã iarna; ai sã-mi deretici prin
casã ºi ai sã-mi spui poveºti, cã-mi plac poveºtile.
Degeþica a fãcut cum i-a spus ºoarecele ºi i-a mers foarte
bine. Într-o zi, ºoarecele îi spuse:
- Azi avem un musafir, un vecin de-al meu care vine în
vizitã o datã pe sãptãmânã. E mai bogat decât mine, are o
mulþime de odãi ºi o blanã neagrã, frumoasã. Dacã poþi sã te
mãriþi cu el, atunci halal de tine; atâta numai cã nu vede.
Sã-i spui cele mai frumoase poveºti pe care le ºtii.
Dar Degeþicãi numai de asta nu-i ardea. Vecinul era un
sobol ºi ea nici gând nu avea sã se mãrite cu el.
Sobolul a venit îmbrãcat cu blana lui cea grozavã.
ªoarecele nu mai isprãvea cu laudele. Ba cã-i bogat ºi învãþat,
ba cã are o casã de douãzeci de ori mai mare decât a lui.
Acum, de învãþat o fi fost el învãþat, dar nu putea suferi
soarele ºi florile cele mai frumoase ºi le vorbea de rãu, fiindcã
nu le vãzuse niciodatã cum aratã la faþã.
Degeþica n-a avut încotro ºi a trebuit sã cânte ceva ºi a
cântat “Mugur, mugur, mugurel“ ºi alte cântece. ªi sobolul
s-a îndrãgostit de dânsa din pricina glasului ei frumos, dar na spus deocamdatã nimic, cã era chibzuit.
Sãpase nu de mult un drum pe sub pãmânt, de la casa lui
pânã la casa ºoarecelui; sobolul a poftit-o pe Degeþica ºi pe
ºoarece sã se plimbe prin hruba asta ori de câte ori ar avea
poftã. Le-a mai spus sã nu se sperie cã în tunelul acela este o
pasãre moartã. Era o pasãre cu toate penele pe ea ºi cu pliscul
întreg; se vede cã nu de multã vreme murise ºi fusese
îngropatã chiar acolo, pe unde sãpase el drum pe sub pãmânt.
Sobolul a luat în gurã o bucatã de lemn putred, fiindcã
lemnul putred lumineazã în întuneric ca focul, ºi a pornit
înainte ca sã lumineze calea. Când au ajuns la locul unde era
pasãrea cea moartã, sobolul ºi-a ridicat în sus nasul lui
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butucãnos ºi a izbit cu el în tavan ºi a fãcut o gaurã mare ºi
deodatã a intrat lumina zilei în hrubã. Jos zãcea o rândunicã
moartã, cu aripile strâns lipite de coaste, cu picioarele
zgârcite ºi cu capul înfundat în pene. Sãraca pasãre murise de
frig, fãrã îndoialã. Degeþicãi i-a pãrut rãu fiindcã îi erau dragi
pãsãrele, toatã vara îi cântaserã ºi ciripiserã în preajma ei.
Sobolul însã a împins pasãrea cu picioarele lui scurte ºi a
spus:
- Acuma nu mai cântã! Rãu e sã te naºti pasãre!
Mulþumesc lui Dumnezeu cã copiii mei n-au sã fie aºa! Uite,
o pasãre ca asta, nu-i nimic de capul ei; toatã vara ciripeºte ºi
când vine iarna moare de foame.
- Chiar aºa, cã bine spui, se vede cã eºti înþelept – zise
ºoarecele. Ce folos are pasãrea cã tot ciripeºte? Când vine
iarna n-are ce mânca ºi îngheaþã de frig; dar se þine, mã rog,
toatã vara cu nasul pe sus!
Degeþica n-a spus nimic. Dar când sobolul ºi cu
ºoarecele s-au întors cu spatele, ea a dat într-o parte penele
care acopereau capul pãsãrii ºi a sãrutat rândunica pe ochii ei
închiºi.
„Poate cã tocmai ea mi-a cântat aºa de frumos astã-varã
– se gândi Degeþica. Multã bucurie mi-a fãcut biata
pãsãricã!“
Sobolul a astupat gaura pe care venea lumina ºi apoi i-a
dus pe ºoarece ºi pe Degeþica pânã acasã. Noaptea, Degeþica
n-a putut sã doarmã, se tot gândea la pãsãrica moartã. S-a
sculat din pat ºi a împletit din fân un covor mare ºi frumos.
Apoi s-a dus la pasãre ºi a acoperit-o cu covorul ºi a mai luat
ºi niºte bumbac moale pe care-l gãsise prin cãmara ºoarecelui
ºi a învelit pasãrea cu bumbac, ca sã-i fie cald.
- Rãmâi cu bine, pãsãricã drãgãlaºã! - spuse ea. Îþi
mulþumesc cã ai cântat aºa de frumos astã-varã, când copacii
erau verzi ºi ne încãlzea soarele.
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ªi fetiþa ºi-a lipit obrazul de pieptul pãsãrii ºi deodatã a
tresãrit speriatã, fiindcã i s-a pãrut cã înãuntru bãtea ceva.
Inima pãsãrii bãtea. Rândunica nu murise, era numai
amorþitã ºi acuma se încãlzise ºi îºi venise iar în fire.
Toamna, toate rândunelele pleacã în þãrile calde; ºi dacã
vreuna întârzie cu plecarea, o prinde frigul, amorþeºte ºi cade
jos ºi o acoperã zãpada.
Degeþica nu ºtia ce sã facã fiindcã, faþã de ea, pasãrea
era grozav de mare, totuºi ºi-a luat inima în dinþi, a
îngrãmãdit bumbacul de jur împrejurul rândunelei ºi a adus o
frunzã de izmã creaþã, pe care ºi-o fãcuse plapumã, ºi a
acoperit capul pãsãrii.
În noaptea urmãtoare s-a dus iar la ea; rândunica se
trezise din amorþealã, dar era slãbitã tare. Numai o clipã a
deschis ochii ºi s-a uitat la Degeþica; fetiþa sta în faþa ei cu o
bucãþicã de lemn putred în mânã, cã altã lampã n-avea.
- Îþi mulþumesc, fetiþã drãgãlaºã – a spus rândunica
beteagã. M-am încãlzit de minune, am sã prind iar putere ºi
am sã pot sã ies de-aici ºi sã zbor la lumina caldã a soarelui.
- Vai - a spus Degeþica – afarã e frig ºi ninge! Mai bine
stai aici, în pãtuþul tãu cald, ºi eu am sã te îngrijesc.
ªi a adus rândunelei apã într-o petalã ºi rândunica a bãut
ºi i-a povestit cum ºi-a zgâriat aripa într-un scai ºi de aceea
n-a mai putut sã zboare repede cum zburau celelalte
rândunele, care au plecat departe, departe, în þãrile calde. De
obosealã, a cãzut jos. Mai mult de-atâta nu-ºi aducea aminte
ºi nici nu ºtia cum ajunsese aici.
Rândunica a stat toatã iarna în boºtiurã ºi Degeþica
o-ngrijea ºi-i era tare dragã; iar sobolul ºi cu ºoarecele n-au
aflat nimic de asta, ºi mai bine cã n-au aflat, fiindcã nu
puteau s-o sufere pe biata rândunicã.
Când a sosit primãvara ºi soarele a dezmorþit pãmântul,
rândunica ºi-a luat rãmas-bun de la Degeþica; fetiþa a
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destupat gaura din tavan pe care o fãcuse sobolul. Soarele a
pãtruns înãuntru pânã la ele ºi rândunica a întrebat-o pe
Degeþica dacã n-ar vrea sã vinã ºi ea; ar lua-o în spate ºi ar
zbura cu ea pânã la pãdurea cea verde. Degeþica însã s-a
gândit cã, dacã ea ar pleca, ºoarecele cel bãtrân care o
gãzduise ar fi foarte negãjit din cauza asta ºi a apus:
- Nu, nu pot.
- Atunci rãmâi cu bine, rãmâi cu bine, fetiþã drãgãlaºã ºi
bunã – a spus rândunica ºi a ieºit în zbor afarã, la lumina
soarelui. Degeþica s-a uitat dupã ea ºi i-au dat lacrimile,
pentru cã-i era dragã rândunica.
- Cirip, cirip! - a început sã cânte pasãrea ºi s-a dus în
zbor în pãdure. Degeþica era tare necãjitã. Nu avea voie sã
iasã ºi ea, sã se încãlzeascã la soare. Grâul care fusese
semãnat pe ogorul de deasupra casei ºoricelului a rãsãrit ºi a
crescut înalt ºi lanul era acum ca o pãdure deasã pentru biata
fetiþã.
- Vara asta trebuie sã-þi întocmeºti zestrea – i-a spus
ºoarecele. Vecinul, sobolul cel urâcios cu blana neagrã, o
ceruse în cãsãtorie.
- Trebuie sã ai de toate, ºi lânã, ºi pânzã, sã nu-þi
lipseascã nimic când te mãriþi cu sobolul.
Degeþica a trebuit sã se apuce de tors ºi ºoarecele a
tocmit patru omizi care þeseau zi ºi noapte. În fiecare searã
venea la ea sobolul ºi stãteau de vorbã. Spunea cã pe la
sfârºitul verii soarele n-are sã fie aºa de fierbinte ca acuma,
când de dogoarea lui pãmântul se face tare ca piatra; ºi mai
spunea cã, dupã ce s-o cãlãtori vara, are sã se însoare cu
Degeþica. Dar Degeþica nu se bucura deloc, fiindcã sobolul
era urâcios ºi ea nu putea sã-l sufere. În fiecare dimineaþã,
când rãsãrea soarele, ºi în fiecare searã, când asfinþea, se
strecura pe uºã afarã ºi, când vântul dãdea într-o parte spicele
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ºi se putea zãri cerul albastru, ea se gândea cã afarã e frumos
ºi e luminã. ªi îi era dor de rândunicã, prietena ei de astãprimãvarã. Dar rândunica nu se zãrea nicãieri; de bunã seamã
cã se dusese departe, în pãdurea cea frumoasã ºi verde.
Când a venit toamna, Degeþica a fost ºi ea gata cu
zestrea.
- De azi într-o lunã e nunta – a spus ºoarecele.
Când a auzit asta Degeþica început sã plângã ºi a spus cã
nu vrea sã se mãrite cu sobolul cel urâcios.
- Nu mai tot vorbi degeaba – a spus ºoarecele. Sã nu fi
încãpãþânatã, cã sã ºtii cã te muºc cu dinþii mei cei albi ºi
ascuþiþi! Auzi colo! Un bãrbat aºa de chipeº! Nici regina nu
are o blanã aºa de frumoasã ca el! ªi ce bucãtãrie are! ªi
cãmara i-i plinã de bunãtãþi!
Mai bine mulþumeºte lui Dumnezeu cã þi-a dat
asemenea bãrbat!
ªi aºa, iaca, a sosit ºi ziua nunþii. Sobolul a venit s-o ia
pe Degeþica; de acum înainte va trebui sã stea cu dânsul în
adâncimile pãmântului ºi sã nu mai vadã niciodatã soarele,
pentru cã sobolul nu putea suferi soarele. Biata fatã era tare
amãrâtã; trebuia sã-ºi ia rãmas-bun de la soare pe vecie. Cât
ºezuse la ºoarece, putuse ieºi mãcar de la uºã sã se uite la
soare.
- Rãmâi cu bine, soare!, spuse ea. Îºi ridicã braþele la cer
ºi fãcu câþiva paºi de la uºã mai încolo, fiindcã acuma grâul
fusese secerat ºi rãmãsese numai miriºtea. Rãmâi cu bine,
rãmâi cu bine!, rosti ea din nou ºi luã în braþe o floricicã
roºie, o sãrutã ºi îi spuse: Floricicã dragã, când o vezi pe
rândunicã, spune-i rãmas-bun de la mine.
- Chiu-chiu-chiup – auzi ea deodatã deasupra capului ºi,
când s-a uitat, ce sã vadã? Tocmai rândunica! Mult s-a mai
bucurat pasãrea când a vãzut-o pe fetiþã! Degeþica i-a
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povestit tot ce i s-a întâmplat, cã trebuie sã se mãrite cu
sobolul cel urâcios, cã de-acum înainte are sã stea într-o
hrubã în pãmânt ºi n-are sã mai vadã niciodatã soarele. ªi,
spunând toate acestea, începu sã plângã.
- Uite ce – a spus rândunica – acuºi vine iarna ºi eu mã
duc în þãrile calde; nu vrei sã vii cu mine? Te iau în spate.
Numai sã te legi de mine cu cingãtoarea; ºi aºa scãpãm ºi de
sobolul cel urâcios ºi de hruba lui ºi plecãm departe, peste
munþi, în þãrile calde, unde soarele strãluceºte mai tare decât
aici ºi toatã vremea e numai varã ºi sunt o mulþime de flori
frumoase. Hai cu mine, Degeþicã scumpã, tu, care m-ai
scãpat de la moarte când zãceam în hrubã!
- Da, vin cu tine – a spus Degeþica - ºi atunci rândunica
a luat-o în spate. Fetiþa ºi-a întins picioarele pe aripile pãsãrii,
s-a legat strâns cu cingãtoarea de-o panã mai tare ºi
rândunica s-a ridicat în înaltul cerului, peste pãduri ºi peste
ape, sus, deasupra munþilor celor mari, pe care-i veºnic
zãpadã. Degeþicãi îi era frig, dar s-a bãgat pe sub penele
calde ale pãsãrii ºi a rãmas numai cu capul afarã, ca sã vadã
toate minunãþiile peste care zbura.
ªi au mers tot aºa pânã au ajuns în þãrile calde. Acolo
soarele strãlucea mult mai tare ºi erau o mulþime de podgorii
cu struguri galbeni ºi negri. Erau pãduri de lãmâi ºi de
portocali, mirosea a cimbriºor ºi a mentã creaþã ºi copiii se
jucau ºi alergau dupã fluturi mari, cu aripi pestriþe.
Rândunica însã nu s-a oprit ºi a mers în zbor mai departe ºi
locurile erau tot mai frumoase. ªi au mers ele tot aºa pânã au
ajuns la marginea mãrii albastre; pe þãrm, printre copacii
verzi ºi frumoºi, se ridica un palat de marmurã albã, din
vremuri strãvechi.
Viþa-de-vie se cãþãra pe stâlpii înalþi ºi albi ºi pe
creºtetul stâlpilor erau o mulþime de cuiburi de rândunicã ºi
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un cuib era chiar al rândunicii care o ducea în spate pe
Degeþica.
- Aici stau eu – a spus rândunica. Uite, jos sunt o
mulþime de flori; eu am sã te aºez pe una din ele ºi ai sã stai
acolo, vrei?
- Da, minunat!, a spus Degeþica ºi a bãtut din palme de
bucurie.
Jos era un stâlp alb, din marmurã, care se rãsturnase ºi
se spãrsese în trei bucãþi; printre bucãþile de marmurã
creºteau niºte flori mari ºi albe. Rândunica s-a lãsat în jos ºi
a aºezat-o pe fetiþã pe o petalã. Dar ce s-a mai minunat fetiþa!
Drept în mijlocul florii ºedea un omuleþ, ºi era aºa de alb ºi
de strãveziu, parcã ar fi fost de sticlã. Pe cap purta o coroanã
de aur ºi la umeri avea aripi ºi nu era mai înalt decât
Degeþica. Omuleþul era spiriduºul florii. În fiecare floare era
câte un spiriduº sau câte o zânã mititicã; acesta însã era craiul
tuturor.
- Doamne, cât e de frumos!, spuse rândunicii în ºoaptã
Degeþica.
Craiul florilor s-a speriat când a vãzut-o pe rândunicã,
fiindcã faþã de el, aºa de mic ºi de gingaº, era ca un vultur
uriaº. Când însã a vãzut-o pe Degeþica, s-a bucurat grozav;
era fata cea mai frumoasã pe care o vãzuse vreodatã. Repede
ºi-a luat coroana de aur de pe cap ºi i-a pus-o ei; apoi a
întrebat-o cum o cheamã ºi dacã vrea sã-i fie soþie ºi crãiasã
a florilor. Nu semãna deloc cu feciorul broaºtei ºi nici cu
sobolul cel cu blana neagrã. Degeþica i-a rãspuns craiului cel
frumos cã vrea, ºi atunci din fiecare floare s-a scoborât câte
o doamnã sau câte un domn, ºi toþi erau aºa de drãgãlaºi cã
nu-þi mai luai ochii de la dânºii. ªi fiecare i-a adus Degeþicãi
câte un dar; cel mai straºnic din toate darurile a fost o
pereche de aripi pe care i le-a adus o muscã mare ºi albã. I le55

a prins Degeþicãi de spate ºi acuma putea ºi ea sã zboare din
floare în floare. Toþi s-au bucurat grozav ºi rândunica ºedea
sus în cuib ºi le cânta cum ºtia ea mai bine; dar în inima ei
era mâhnitã, pentru cã Degeþica îi era dragã ºi n-ar fi vrut sã
se despartã de ea niciodatã.
- Nu trebuie sã te mai cheme Degeþica – i-a spus fetiþei
craiul florilor. E un nume urât ºi tu eºti frumoasã. Avem
sã-þi spunem Maia.
- Rãmâi cu bine, rãmâi cu bine!, a spus rândunica ºi a
plecat în zbor iarãºi înapoi, în Danemarca; acolo îºi avea ea
un cuib, chiar la fereastra omului care ºtie sã spunã poveºti
frumoase. ªi de la el am aflat toatã povestea.
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Fata din soc

E

ra odatã un bãieþaº care a rãcit; se jucase pe afarã
ºi se udase pe picioare, dar nimeni nu pricepea cum
ºi unde, fiindcã pe jos era uscat ºi nu ploua. Mamã-sa l-a
dezbrãcat, l-a pus în pat ºi a prins samovarul, ca sã-i facã o
ceaºcã de ceai din soc, fiindcã ceaiul încãlzeºte. Chiar
atunci a venit ºi bãtrânul care locuia sus, tocmai sub
acoperiº; n-avea nici nevastã, nici copii, dar îi erau dragi
copiii ºi ºtia o mulþime de poveºti ºi era o plãcere sã-l asculþi.
- Acuma sã bei ceaiul – a spus bãieþaºului mama - ºi
dupã aceea poate cã ai s-auzi o poveste.
- Da, numai sã-mi aduc aminte de vreuna pe care n-am
mai spus-o – a zis bãtrânul. Dar unde s-a udat pe picioare
bãiatul?, a întrebat el.
- Nu ºtiu ºi nu înþeleg deloc ce poate sã fie – a rãspuns
mama.
- Îmi spui o poveste?, a întrebat bãieþaºul.
- Þi-oi spune, dar mai întâi vreau sã ºtiu ceva; poþi tu sãmi spui cât e de adânc canalul de pe strada unde-i ºcoala?
- Pânã la glezne – a rãspuns bãiatul; dar ca s-ajungã
pânã la glezne trebuie sã mã duc unde-i mai adânc.
- Bun!, acum am aflat unde te-ai udat pe picioare – a zis
bãtrânul. Desigur cã vrei sã-þi spun o poveste, dar nu mai ºtiu
nici una nouã.
- Fã una acuma – a spus bãieþaºul. Mama zice cã
dumneata poþi sã faci o poveste din orice ºi ºtii poveºti
despre toate lucrurile din lume.
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- Da, dar poveºtile fãcute aºa nu-s mare lucru. Poveºtile
frumoase vin singure ºi-mi bat în frunte ºi-mi spun: „Uite cã
am sosit!“
- Acuma nu bate nici una? - a întrebat bãieþaºul.
Mama a râs, a pus flori de soc în ceainic ºi a turnat apa
clocotitã.
- Spune-mi o poveste.
- Da, numai sã fie vreuna! Dar fac mofturi ºi nu vor sã
vie decât atunci când au ele poftã! Da’ ia stai puþin! – spuse
el deodatã. Uite una chiar aici! E în ceainic!
Bãieþaºul s-a uitat la ceainic ºi deodatã capacul a
început sã se ridice ºi s-a ridicat tot mai tare ºi din ceainic au
ieºit florile de soc, albe ºi proaspete, ºi ºi-au întins în toate
pãrþile crenguþele.
Era acuma o tufã mare de soc, un copãcel întreg ºi
crengile lui se întindeau pânã deasupra patului ºi dãdeau
perdeluþele patului într-o parte. În mijlocul copãcelului, pe o
creangã, ºedea o bãbuþã cu o îmbrãcãminte ciudatã, verde ca
ºi frunzele socului ºi tivitã cu flori de soc mari, albe. Nu se
putea desluºi bine dacã era stofã sau chiar frunze ºi flori.
- Cum o cheamã? – a întrebat bãieþaºul.
- Romanii ºi grecii cei vechi – a spus bãtrânul – îi ziceau
driadã, dar noi acuma nu mai ºtim ce înseamnã asta. La þarã
i se zice mãtuºica din soc; acesta e un nume mai potrivit
pentru ea. ªi acum uitã-te la copac ºi ascultã. „Tot aºa era
odatã un soc înflorit în ograda unei cãsuþe sãrmane. La
umbra lui ºedeau într-o zi cu soare doi bãtrâni. Era un
marinar bãtrân, bãtrân ºi cu nevastã-sa bãtrânã, bãtrânã ºi ea.
Erau strãbunici acuma ºi în curând aveau sã serbeze nunta de
aur, dar nu-ºi aduceau bine aminte ziua. Mãtuºica din soc
ºedea în copac ºi era tot aºa de bucuroasã ca ºi ei.
- Eu ºtiu când e nunta voastrã de aur – spunea ea, dar cei
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doi bãtrâni n-o auzeau, fiindcã vorbeau de vremea de
altãdatã.
- Îþi aduci aminte – zise marinarul cel bãtrân – când
eram copii ºi ne jucam pe-aici, tot în ograda asta în care
suntem acuma? O datã ne-am apucat sã facem o grãdinã ºi
am înfipt în pãmânt o mulþime de crenguþe.
- Da – a rãspuns bãtrâna – îmi aduc aminte foarte bine.
Am udat crenguþele ºi una din ele s-a prins; era o crenguþã de
soc ºi a crescut mare ºi s-a fãcut socul sub care stãm noi
acuma.
- Da, spuse el; ºi colo în colþ era o putinã cu apã ºi eu
fãcusem o corabie din scândurele ºi îi dãdusem drumul pe
apã! N-a mai trecut mult ºi am plecat ºi eu pe mare cu o
corabie adevãratã!
- Da, dar mai întâi am fost amândoi la ºcoalã – spuse
bãtrâna. ªi ne suiam þinându-ne de mânã în turn ºi ne uitam
la corãbiile cele mari.
- Da, ºi dupã aceea am plecat ºi eu ºi am umblat câþiva
ani prin lume.
- Da, ºi cât n-am mai plâns eu dupã plecarea ta!
Credeam c-ai murit ºi ai ajuns în fundul mãrii. De câte ori nu
m-am sculat noaptea ºi nu m-am uitat de unde bate vântul ºi
dacã tu nu vii! Vântul bãtea, dar tu nu mai veneai. ªi într-o
zi, mi-aduc aminte cã ploua cu gãleata, tocmai venise
gunoierul la casa unde slujeam ºi eu dusesem cãldarea cu
gunoi ºi stãteam acuma în poartã. Deodatã a trecut poºtaºul,
s-a oprit ºi mi-a dat o scrisoare; era de la tine. Mult mai
umblase scrisoarea asta pânã sã ajungã la mine! Am
desfãcut-o repede ºi am început s-o citesc. De bucurie ºi
râdeam ºi plângeam! Scriai acolo cã eºti prin þãrile calde, pe
unde creºte cafeaua. Ce þãri minunate trebuie sã fie! ªi mai
spuneai multe, multe lucruri în scrisoare ºi eu citeam ºi
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stãteam în ploaie cu cãldarea de gunoi lângã mine. Deodatã
mã ia cineva de mijloc...
- Da, ºi i-ai dat aceluia o palmã cã a vãzut stele verzi...
- De unde sã ºtiu cã tu erai? Veniseºi odatã cu scrisoarea
ºi erai aºa de chipeº ºi de frumos – aºa cum eºti ºi acuma.
Aveai în buzunar o basma galbenã ºi o pãlãrie nouã, erai
foarte dichisit. Doamne, ºi ce vreme pãcãtoasã era ºi cum
mai ploua!
- ªi dupã aceea ne-am luat – spuse el. Þi-aduci aminte?
ªi pe urmã a venit bãiatul cel dintâi ºi dupã el Maria ºi Iacob
ºi Petru ºi Ion ºi Christian!
- Da, ºi toþi au crescut ºi s-au fãcut mari ºi toþi vrednici.
- ªi copiii lor au avut ºi ei copii – spuse bãtrânul matelot
- ºi acuma vedem pe copiii copiilor noºtri.
- Când ne-am cunoscut noi nu era cam tot pe vremea
asta?
- Da, chiar azi e nunta de aur! – a spus mãtuºica din soc
ºi ºi-a întins capul printre cei doi bãtrâni, dar ei au crezut cã
e o vecinã care a venit sã-i fitiriseascã. S-au uitat unul la altul
ºi s-au luat de mânã, ca pe vremuri. ªi dupã aceea au venit
copiii ºi nepoþii, fiindcã ei ºtiau cã azi e nunta de aur ºi îi
felicitaserã pe bãtrâni dis-de-dimineaþã, dar bãtrânii uitaserã.
Ei îºi aduceau aminte mai bine de lucruri întâmplate
odinioarã decât de cele întâmplate acum de curând. Socul
rãspândea mireasmã ºi soarele care tocmai scãpãta spre
asfinþit îi bãtea pe bãtrâni drept în faþã ºi amândoi erau roºii
la obraz.
Nepotul cel mai tânãr a început sã joace împrejurul lor
ºi le-a spus cã astã-searã are sã fie petrecere mare, au sã
mãnânce cartofi prãjiþi. ªi mãtuºica din soc a dat din cap în
copac ºi a strigat ºi ea cu ceilalþi laolaltã: Ura!“
- D-apoi asta n-a fost poveste – a spus bãieþaºul care
ascultase.
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- Poate n-o fi fost – a zis bãtrânul care povestea; dar sã
vedem ce spune mãtuºica din soc.
- Nu, n-a fost poveste – a spus mãtuºica; acuma vine
povestea. Poveºtile cele mai minunate ies din viaþa de toate
zilele, uite aºa cum a ieºit copãcelul meu din ceainic.
ªi l-a ridicat pe bãieþaº din pat ºi l-a luat în braþe ºi
ramurile socului s-au boltit deasupra lor, aºa cã ei erau
acuma ca într-un boschet ºi copacul ºi-a luat zborul ºi i-a dus
departe.
Mãtuºica din soc s-a schimbat deodatã într-o fetiþã
drãgãlaºã, dar hainele erau tot din stofa aceea verde cu flori
albe, din care fuseserã ºi hainele mãtuºicãi. La piept aveau o
floare adevãratã de soc ºi în pãrul ei galben ºi cârlionþat o
cununã de flori de soc; ochii îi erau albaºtri. O! Era atât de
gingaºã fetiþa! S-au sãrutat ºi acuma erau amândoi de-o
vârstã ºi aveau aceleaºi bucurii.
Au ieºit din boschet þinându-se de mânã ºi au intrat într-o
grãdinã frumoasã. Lângã o pajiºte era legat de un þãruº
bastonul tatii. Faþã de copii, bastonul prindea viaþã. Când se
aºezau cãlare pe el, mãciulia se preschimba într-un cap de cal
cu o coamã lungã ºi neagrã. Îi creºteau deodatã patru picioare
subþiri ºi vânjoase ºi bastonul se prefãcea într-un cal voinic
ºi iute. Au încãlecat ºi au pornit în galop împrejurul pajiºtii.
- Ne ducem departe, departe – a spus bãieþaºul; ne
ducem la conacul unde am fost anul trecut.
ªi alergau, alergau primprejurul pajiºtii ºi fetiþa, care
dupã cum ºtim nu era alta decât mãtuºica din soc, striga:
- Uite, acuma suntem la þarã. Vezi cãsuþa aceea cu
spatele cuptorului, care iese din zid ca un ou mare cât toate
zilele? Alãturi e un soc ºi uite ºi cocoºul care umblã prin
ogradã ºi scurmã ºi când gãseºte ceva cheamã gãinile sã le
dea ºi lor! Ia uitã-te la el cum se mai fuduleºte! Acuma am
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ajuns la bisericã; e aºezatã pe deal, printre stejari bãtrâni ºi
unul e pe jumãtate uscat.
- Iatã-ne acuma la fierãrie. Focul arde ºi fierarii bat
fierul cu ciocanul ºi scânteile sar în toate pãrþile. ªi acuma,
haide la conac!
ªi tot ce spunea fetiþa care ºedea cãlare pe baston la
spatele bãieþaºului se întâmpla chiar aºa. Bãieþaºul vedea tot
ce spunea ea ºi totuºi alergau numai de jur împrejurul pajiºtii.
Pe urmã s-au jucat ºi au fãcut o grãdinã în þãrânã ºi ea ºi-a
scos din pãr câteva flori de soc ºi le-a sãdit în pãmânt ºi din
flori au crescut tulpiniþe, aºa cum crescuserã ºi din crenguþele
pe care le sãdiserã cei doi bãtrâni de care am vorbit adineauri.
S-au luat apoi de mânã, aºa cum se luaserã ºi bãtrânii când
erau copii, dar nu s-au urcat sus în turn ca sã vadã marea.
Fetiþa l-a luat de mijloc pe bãieþaº ºi amândoi s-au ridicat în
vãzduh ºi au zburat peste câmpii ºi pãduri ºi ape ºi a fost
primãvarã, ºi a fost varã ºi dupã aceea toamnã ºi iarnã ºi mii
ºi mii de chipuri ºi locuri s-au oglindit în ochii ºi în inima
bãieþaºului. ªi fetiþa îi spunea: „Ce vezi acuma n-ai sã uiþi
niciodatã!“
Socul înflorit rãspândea mereu mireasma lui dulce. ªi
bãieþaºul vedea jos trandafiri ºi fagi tineri, dar socul mirosea
cel mai tare, fiindcã florile lui erau chiar pe pieptul fetiþei ºi
el îºi rezema capul de pieptul ei.
- E frumos pe-aici primãvara! – a spus fetiþa.
Erau acum într-o pãdure de fagi. Prin poieni erau dediþei
ºi trifoi. O, de-ar fi mereu primãvarã în pãdurea de fagi plinã
de miresme!
- E minunat pe-aici vara! – spuse ea.
Erau acuma pe lângã un castel din vremurile vechi;
zidurile roºcate ºi meterezele se oglindeau într-un lac pe care
pluteau lebede. Pe câmp se legãnau holdele, flori roºii ºi
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galbene creºteau pe marginea apei, pe garduri vii se cãþãrau
iedera ºi rochiþa rândunelei. Seara, luna se ridica, rotundã ºi
mare, ºi fânul adunat pe câmp mirosea frumos. „Asta nu se
uitã niciodatã!“
- E minunat pe-aici toamna! – spuse fetiþa ºi cerul era
încã o datã pe atâta de adânc ºi de albastru ºi pãdurea se
colorase în toate felurile de roºu, de galben ºi de verde.
Câinii de vânãtoare alergau, stoluri de pãsãri zburau speriate
pe deasupra movilelor pe care, printre pietre, se întindeau
tufiºuri de mure. Marea era albastrã, întunecatã ºi plinã de
bãrci ºi corãbii cu pânzele întinse, iar în ºopron, babe, fete ºi
copii curãþau hamei ºi-l puneau într-un butoi; tinerii cântau ºi
bãtrânii spuneau poveºti cu spiriduºi ºi vrãjitori. Mai bine nu
putea fi nicãieri.
- Pe-aici e frumos iarna! – spuse fetiþa ºi iatã cã toþi
copacii erau acoperiþi cu polei, parcã ar fi fost mãrgean alb.
Când mergeai, zãpada scârþâia sub talpã, parcã ai fi avut
mereu ciuboþele noi ºi pe cer cãdeau stele una dupã alta. În
casã, pomul de Crãciun era aprins, se împãrþeau cadouri ºi
toþi erau veseli. Prin cãsuþe þãrãneºti se auzea cântec de
scripca ºi scripcarii cãpãtau clãtite; pânã ºi cel mai sãrac
copil spunea: „Ce frumos e iarna!“
Da, era frumos, ºi fetiþa arãta bãieþaºului toate
frumuseþile ºi socul îºi rãspândea mireasma ºi flamura
coloratã cu care marinarul cel bãtrân pornise pe mãri flutura
mereu.
Bãiatul a crescut ºi s-a fãcut flãcãu ºi acuma se pregãtea
sã plece în lumea largã, departe, departe, în þãrile calde, pe
unde creºtea cafeaua. ªi la plecare fata ºi-a luat o floare de
soc de la piept ºi i-a dat-o. El a pus floarea cu grijã într-o
carte ºi cât a stat prin strãinãtãþi, ori de câte ori deschidea
cartea nimerea mereu tot la locul unde era floarea amintirii.
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ªi cu cât se uita mai mult la ea, cu atâta floarea se înviora mai
tare ºi el parcã simþea mireasma pãdurilor din þara lui ºi din
petalele florii se ivea fata cu ochi albaºtri ºi limpezi ºi îi
spunea în ºoaptã: „Aici e frumos primãvara ºi vara ºi toamna
ºi iarna!“ ªi multe chipuri ºi locuri de acasã îi lunecau prin
minte.
Aºa au trecut mai mulþi ani ºi acuma el era bãtrân ºi
ºedea cu soþia lui, bãtrânã ºi ea, lângã un soc înflorit. Se
þineau de mânã aºa cum se þinuserã cândva strãbunicul ºi cu
strãbunica ºi ca ºi ei vorbeau de vremea de altãdatã ºi de
nunta de aur. Fata cu ochi albaºtri ºi cu flori de soc în pãr
ºedea sus în copac, dãdea din cap cãtre dânºii ºi spunea:
- Astãzi e nunta de aur.
Apoi a luat din cununa ei douã flori, le-a sãrutat ºi
florile au strãlucit întâi ca argintul, pe urmã ca aurul ºi
când le-a pus pe capetele celor doi bãtrâni, fiecare floare s-a
prefãcut într-o coroanã de aur. ªi acuma, amândoi ºedeau ca
un rege ºi o reginã lângã socul înflorit ºi el spunea soþiei lui
povestea cu mãtuºica din soc, aºa cum o auzise când era
copil, ºi amândoi au fost de pãrere cã povestea asta cuprinde
o mulþime de lucruri care seamãnã cu viaþa lor ºi tocmai
acele lucruri le plãceau mai tare.
- Da, aºa este! – a spus fata din soc. Unii îmi zic
mãtuºica din soc, alþii îmi zic driadã, dar numele meu
adevãrat este Amintirea. Eu stau în soc ºi cresc cu el odatã ºi
pot sã mã duc cu gândul înapoi ºi pot sã povestesc tot felul
de lucruri. Ia vezi dacã mai ai floarea aceea de demult!
ªi bãtrânul a deschis cartea ºi floarea era acolo, între
file, proaspãtã ºi frumoasã, parcã atunci ar fi cules-o. ªi
Amintirea a dat din cap mulþumitã ºi peste cei doi bãtrâni cu
coroana de aur pe cap se împrãºtia acum lumina roºie a
soarelui asfinþit. Au închis ochii ºi... ºi... povestea s-a sfârºit.
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Bãieþaºul ºedea în pãtucul lui ºi nu ºtia dacã a visat ori
a auzit o poveste. Ceainicul era pe masã, dar din el nu se mai
ridica nici un soc ºi bãtrânul care spusese povestea tocmai se
pregãtea sã plece ºi peste o clipã a ºi plecat.
- Ce frumos a fost! – a zis bãieþaºul. Mamã, am fost în
þãrile calde!
- Cred ºi eu! – a spus mama. Dupã ce bei douã ceºti de
ceai de soc ajungi repede în þãrile calde.
ªi l-a învelit bine cu plapuma, ca sã nu rãceascã iar.
- Tu ai dormit ºi noi am stat de vorbã ºi ne-am tot
întrebat dacã-i poveste ori întâmplare adevãratã.
- ªi mãtuºica din soc unde-i? – a întrebat bãieþaºul.
- E în ceainic – a spus mama. S-o lãsãm sã stea acolo!
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Povestea unui gât de sticlã

E

ra o stradã îngustã ºi întortocheatã, cu case mici,
urâte ºi dãrãpãnate. Dar, dintre toate, una singurã,
cea mai înaltã, era atât de veche ºi de ºubredã încât îþi venea
sã crezi cã, dintr-o clipã într-alta, avea sã se dãrâme.
Cine putea sã locuiascã pe-o astfel de stradã, decât
lumea nevoiaºã? Dar sãrãcia se dovedea în acest loc cu atât
mai necruþãtoare cu cât, în faþa odãii de la mansardã, era
atârnatã o colivie veche în care se afla un canar de toatã
frumuseþea. Stãpânul n-avusese pesemne la îndemânã un
pãhãruþ din care sã-i dea canarului sã bea apã ºi pusese în loc
un gât de sticlã, întors cu fundul în sus ºi astupat în partea de
jos cu un dop. Dar bietului canar puþin îi pãsa de urâþenia
coliviei lui. Sãrea sprinten de pe o stinghie pe alta ºi ciripea
cu toatã voioºia, mai ales atunci când stãpâna lui, o fatã
bãtrânã, îi aducea un pumn de verdeaþã.
- Ei, da, þie îþi dã mâna sã ciripeºti ºi sã zbori încoace ºi
încolo, îi spuse într-o zi gâtul de sticlã.
Asta însã o spunea mai mult în ºoaptã, fiindcã nu putea
sã grãiascã, deoarece nici un gât de sticlã nu s-a dovedit
grãitor pânã în ziua de astãzi. Am putea mãrturisi chiar cã
rostea cuvintele mai mult în gând, aºa cum facem noi,
oamenii, câteodatã.
- Da, þie îþi dã mâna sã ciripeºti – reluã gâtul de sticlã –
fiindcã bunul Dumnezeu te-a pãstrat întreg ºi nu te-a
schilodit ca pe mine. Dar tare aº vrea sã vãd ce ai face dacã
ai fi în locul meu ºi, dupã ce þi-ai pierdut toate rosturile de
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odinioarã, te-ai pomeni cã nu þi-a rãmas teafãrã decât gura ºi
aceasta astupatã cu un dop! ªtiu foarte bine cã atunci nu þi-ar
mai arde de cântec. Dar dacã norocul te-a urmãrit fãrã încetare,
n-ai decât sã cânþi, cãnãraºule! Tot e mai bine sã se gãseascã
o fãpturã plinã de voioºie într-o casã atât de posomorâtã. În
ceea ce mã priveºte, cum sã-mi mai ardã de cântec? Pe
vremea când eram o sticlã întreagã, cântam ºi eu când în
pântec îmi gâlgâia vinul. Oamenii chiuiau în cinstea mea,
sãrbãtorindu-mã. Hei, ce lucruri de duh nu mi-a fost dat saud într-o lungã cãlãtorie pe care am fãcut-o, pe vremea când
trebuia sã se logodeascã fata blãnarului! Totul parcã s-a
petrecut ieri. Dar de-atunci pânã azi prin câte n-am mai
trecut! Câte neajunsuri nu mi-a fost dat sã mai întâmpin! Am
strãbãtut prin foc, prin apã, prin vãzduh ºi pe sub pãmânt. Þiar trebui nu ºtiu cât timp sã stai ºi s-asculþi câte þi-aº mai
povesti...
ªi gâtul de sticlã începu sã povesteascã, pe îndelete,
cum luase naºtere din nisip topit pe fundul unui cuptor ºi
cum, pe mãsurã ce se rãcea, simþea o mare dorinþã sã
porneascã în lume, sã nu mai atârne de nimeni ºi sã-ºi
croiascã drumul pe care l-ar fi crezut de cuviinþã, cu alte
cuvinte, sã nu se piardã în mijlocul celor de seama lui, oricât
era de strãveziu ºi de strãlucitor.
La început, dupã ce luase naºtere ºi i se dãduse numirea
de sticlã, fusese aºezatã în rând cu altele, toate ieºite din
acelaºi cuptor ºi pe care le socotea surorile ei bune. Nu se
potriveau însã ca mãrime ºi erau forme diferite; unele erau
sticle de ºampanie, altele sticle de bere. Dar e scris în cartea
lumii ca ºi sticlele sã aibã multe de întâmpinat. Aºa, de pildã,
multe dintre cele care au fost umplute cu vinul cel mai prost
ajung, dupã câteva vreme, sã facã sã gâlgâie în cuprinsul lor
cel mai adevãrat „Lacrima Cristi“, iar sticla în care a
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spumegat ºampania sã fie la urmã adãpost pentru bulionul de
pãtlãgele roºii.
Dar, oricât de rãu ar ajunge cineva, tot are dreptul sã se
gândeascã la obârºia lui, fie cã a fost ea nobilã sau nu.
Dupã cum spuneam, sticlele au fost trimise prin toate
ungherele lumii. Învelite în paie, au fost aºezate cu mare grijã
în lãzi. Sticla noastrã se bucura pretutindeni de cel mai
deosebit respect ºi poate cã pe vremea aceea, dacã i-ar fi spus
cineva, n-ar mai fi crezut în ruptul capului cã are sã ajungã
odatã un ciob mãrunt ºi schilod din care sã se adape un canar,
rãtãcit ºi el într-o casã veche ºi aproape pãrãsitã.
Lada în care a fost aºezatã întâia oarã a fost coborâtã în
pivniþa unui negustor de vinuri. Numaidecât a fost scoasã din
paie ºi spãlatã cu apã curatã. A simþit atunci ceva foarte
plãcut. Apoi au pus-o deoparte, goalã ºi fãrã dop. Se simþea
parcã stingherã. Îi lipsea ceva ºi nu ºtia ce.
În cele din urmã a fost umplutã cu un vin straºnic, dintr-o
podgorie renumitã. Au astupat-o cu multã dibãcie, iar peste
pântec i-au lipit o etichetã pe care erau scrise urmãtoarele
cuvinte: „Prima calitate“. Era asemenea ºcolarului care-a luat
premiul întâi ºi mândria era pe de-a-ntregul îndreptãþitã.
Vinul era foarte bun, iar sticla n-avea nici un cusur. Dupã
câtãva vreme, ajunse într-o prãvãlie. În anii tinereþii, oricine
simte clocotind în el o undã de duioºie. ªi într-adevãr, sticla
simþea ºi ea cã nu mai are astâmpãr ºi îºi fãcea fel de fel de
pãreri despre lucrurile pe care nu le cunoºtea. În acelaºi timp,
glasul vinului amintea de colinele scãldate în soare ºi
acoperite cu viþã-de-vie, de chiuiturile ºi cântecele vesele ale
culegãtorilor.
Într-o bunã zi, a intrat în prãvãlie ucenicul unui blãnar.
- Sã-mi daþi vinul cel mai bun pe care-l aveþi – a spus el.
Sticla a fost aºezatã într-un coº plin cu tot felul de
bunãtãþi. Se îngrãmãdeau laolaltã cârnaþii cu ºunca, brânza ºi
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untul printre feliile de pâine albã. Totul avea sã fie primit de
fata blãnarului, frumoasã ºi rumenã în obraji, cu ochii plini
de voioºie ºi cu buzele cãrnoase ca niºte cireºe coapte. Avea
mâinile subþiri ºi moi, albe ca zãpada ºi tot atât de alb îi era
ºi grumazul. În sfârºit, era cea mai frumoasã fatã din oraº.
Se urcaserã toþi într-o trãsurã, cu gând sã petreacã în
crâng. Fata þinea coºul pe genunchi. Din mijlocul ºervetelor
albe se ivea gâtul sticlei. Uneori, din pricinã cã bãtea vântul,
i se zãrea ºi eticheta roºie. Sticla urmãrea pe furiº obrazul
fetei, care ºi ea nu-ºi mai lua ochii de la vecin, prieten din
copilãrie, fiul unui zugrav. Isprãvise cu cinste cel din urmã
examen ºi-a doua zi trebuia sã plece la învãþãturã în
strãinãtate, pe-o corabie pe care avea s-o conducã el însuºi.
Poate cã din aceastã pricinã obrazul fetei era posomorât ºi
întunecat, în timp ce amãrãciunea îi sãpase douã cute la
colþurile gurii.
Când au ajuns în pãdure, tinerii s-au retras mai de-o
parte, având pesemne sã-ºi spunã unele lucruri în ºoaptã.
Sticla n-a putut auzi ce-ºi spuneau, din pricinã cã rãmãsese în
coºul cu merinde. Când a fost luatã de-acolo ºi a putut sã
priveascã în jur cu mai multã uºurinþã, a rãmas uimitã bãgând
de seamã câtã schimbare se petrecuse pe obrazul fetei. Era,
într-adevãr, tot atât de liniºtitã ca ºi în trãsurã, dar se vedea
destul de bine cã în sufletul ei stãruia un grãunte de fericire
deplinã.
Toatã lumea era fericitã ºi râdea cu voioºie. Blãnarul
ridicã sticla ºi se grãbi s-o destupe. În clipa aceea, gâtul
sticlei hohotea parcã de un râs înãbuºit, ºtiind c-avea sã
împrãºtie în jur o mare mulþumire. A tras o pocniturã
straºnicã la ieºirea dopului ºi, numaidecât, cu glas tineresc,
vinul a început sã gâlgâie în pahare.
- Sã trãiascã tinerii logodnici! – a strigat blãnarul
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ducând paharul la gurã.
Toþi ceilalþi ºi-au golit paharele, iar tânãrul marinar ºi-a
cuprins logodnica de mijloc.
- Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã v-aducã noroc! –
a strigat din nou tatãl fetei.
Tânãrul a umplut iarãºi paharele.
- Sã bem pentru grabnica mea reîntoarcere! – a zis el.
De azi într-un an vom sãrbãtori nunta.
Dupã ce toatã lumea ºi-a golit paharele, el a ridicat sticla
ºi, þinând-o strâns de gât, a adãugat:
- Tu mi-ai dat putinþa sã sãrbãtoresc cea mai frumoasã
clipã din viaþa mea! Odatã încheiatã aceastã sãrbãtoare, nu
mai ai ce cãuta pe lume. De azi înainte n-ai sã fii umplutã a
doua oarã, aºa cã n-ai sã mai poþi înveseli pe nimeni.
Acestea zicând, aruncã sticla din toate puterile. Fata se
uitã lung dupã ea, cu încredinþarea c-o vedea pentru ultima
oarã ºi fãrã sã poatã bãnui cã, mult mai târziu, avea s-o
întâlneascã din nou.
Sticla a cãzut teafãrã în pãpuriºul din apropiere. ªi, cum
sta în marginea lacului, s-a gândit cu tristeþe la
nerecunoºtinþa oamenilor.
„Eu le-am dãruit cel mai straºnic vin, ºi-a zis ea. În
schimb, ei m-au oropsit sã înghit fãrã voie apã din baltã.“
De bunã seamã, n-avea cum sã-i mai vadã pe cei în
tovãrãºia cãrora venise. Dar putea sã le-audã cântecele ºi
hohotele de râs. Târziu, când era aproape sã se înnopteze, au
trecut pe marginea lacului doi feciori de þãrani. Au dat peste
sticlã ºi-au luat-o cu ei. În ajun, fratele lor, care trebuia sã
ajungã marinar ºi sã porneascã într-o lungã cãlãtorie, venise
sã-ºi ia rãmas bun de la ai sãi. Maicã-sa îi punea în desagã
lucrurile de care socotea c-avea sã aibã nevoie. O sticlã de
rachiu fusese astupatã ºi învelitã în hârtie ºi bãtrâna se
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pregãtea s-o vâre în desagã, când iatã cã intrarã pe uºã cei doi
flãcãiaºi care gãsiserã sticla goalã la marginea lacului. Mama
deºertã numaidecât sticla cea micã în cea mare ºi adãugã atât
rachiu cât s-o umple pânã la gurã.
- Uite, zise ea, vor avea de-acum rachiu destul ca sã leajungã pe tot timpul cãlãtoriei ºi sã nu mai sufere de durere
de burtã dacã s-o întâmpla sã-i apuce furtuna.
ªi iatã în ce chip sticla noastrã porni în largul lumii.
Marinarul, pe care îl chema Peter Jansen, o primi bucuros
ºi-o duse pe corabie, aceeaºi corabie cu care trebuia sã plece
ºi tânãrul a cãrui logodnã avusese loc în aceeaºi zi. Acesta nu
vãzu sticla, dar, chiar dac-ar fi vãzut-o, de unde sã-i treacã
prin minte cã era aceeaºi pe care-o zvârlise în pãpuriº în toiul
voioºiei!
În ceea ce-o privea, sticla n-avea cum sã se socoteascã
înjositã, deoarece rachiul era pentru marinari tot atât de
preþios ca ºi vinul cu care fusese umplutã întâia oarã.
- Iatã cel mai bun leac – spuneau ei de câte ori Peter
Jansen le turna câte-un pãhãrel.
ªi ascultau cu cea mai mare bucurie cum gâlgâia rachiul
din fundul sticlei.
Câtã vreme a mai pãstrat între pereþi cele câteva picãturi
de rachiu, sticla noastrã a fost privitã cu multã prietenie. Dar
într-o zi s-a pomenit goalã, goalã cu desãvârºire. A fost
aruncatã într-un ungher, unde-a rãmas vreme îndelungatã
fãrã ca cineva s-o mai fi bãgat în seamã.
Dar iatã cã într-o zi se stârneºte o mare furtunã. Valuri
uriaºe îmbrâncesc corabia din toate pãrþile. Catargul cel mare
se frânge, apa rãzbate pe punte, oamenii nu mai sunt în stare
de nimic din pricinã cã noaptea e neagrã ca pãcura. ªi în cele
din urmã corabia se duce la fund.
Cu câteva clipe înainte de-a fi pierit în valuri, tânãrul
cãpitan, la a cãrui logodnã luase parte ºi sticla, scrisese pe un
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petic de hârtie, la o scãpãrare de fulger: „În numele lui Iisus
Hristos, am pierit în fundul mãrii“. ªi pe acelaºi petic de
hârtie adãugase numele corãbiei, alãturi de-al sãu ºi de-al
logodnicei sale. A vârât-o apoi în cea dintâi sticlã ce i-a cãzut
la îndemânã, a astupat-o ºi i-a dat drumul în valuri.
Corabia s-a dus la fund, oamenii s-au înecat cu toþii.
Sticla care altãdatã avea menirea sã împrãºtie prin conþinutul
ei mulþumirea ºi voioºia ducea acum vestea înfricoºãtoare a
morþii. A rãtãcit îndelung ºi zile în ºir a vãzut soarele rãsãrind
ºi apunând. Atunci când zãrile erau aprinse ca para focului, ea
îºi amintea de cuptorul în care se nãscuse ºi parcã-i venea sã se
arunce în volbura de scântei. Dupã câtãva vreme s-a simþit
obositã sã tot rãtãceascã zadarnic ºi fãrã nici un rost în larg
de ape, în timp ce vânturile de miazãnoapte ºi miazãzi
îmbrânceau valurile, când într-o parte, când într-alta. Dacã
furtuna se domolea o clipã, venea alta ºi-i lua locul. ªi totuºi,
oricât de amarnicã a fost aceastã rãtãcire, biata sticlã a avut
norocul sã nu se izbeascã de vreo stâncã ºi nici sã fie înghiþitã
de vreun rechin. Peticul de hârtie, cel din urmã bun-rãmas al
logodnicului cãtre aleasa inimii lui, avea menirea sã ducã cu
sine tristeþea ºi deznãdejdea, o datã ce-ar fi ajuns în mâinile
aceleia care trebuia sã-i cunoascã cuprinsul. Dar, la urmaurmei, amãrãciunea ºi deznãdejdea pe care trebuia sã le
pricinuiascã i se pãreau mai puþin decât negura aºteptãrii în
care se chinuia biata copilã, care nu primise un singur gând
din partea logodnicului ei.
Unde se afla oare? Încotro ar fi trebuit sã se îndrepte
sticla ca sã-i poatã da de urmã? Nu ºtia nimic. Îºi urmã calea,
târâtã necontenit de ape. La început îi fãcuse plãcere o astfel
de rãtãcire; dar, în cele din urmã, ajunse sã se plictiseascã. Îºi
da foarte bine seama cã nu asta era menirea ei pe lume.
Dupã cine ºtie câtã vreme, unda o aruncã la mal, pe-un
maldãr de nisip. O gãsi cineva ºi-o luã. Dar n-avea cine s-o
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desluºeascã în clipa aceea, cãci locul în care se afla era la mii
de leghe depãrtare de locul în care luase naºtere.
Omul a destupat-o, a scos hârtia dintr-însa, a întors-o
pe-o parte ºi pe alta, dar neºtiind sã citeascã, n-a putut sã afle
despre ce era vorba în cuprinsul ei. ªi-a dat seama totuºi cã
trebuia sã fie o veste din partea unor naufragiaþi. A vârât
peticul de hârtie în sticlã, iar sticla a fost aºezatã pe o poliþã,
într-un dulap dintr-o mare încãpere.
De câte ori venea cineva în casã, i se arãta hârtia, dar nu
putea nimeni sã-i tãlmãceascã cuprinsul. Trecând astfel din
mânã în mânã, din pricinã cã era scrisã cu creionul, slovele
începurã sã se ºteargã, pânã când nu se mai puturã cunoaºte
nici cel puþin câteva litere.
Sticla a rãmas în dulap mai bine de un an. Apoi a fost
aruncatã în pod, unde, în scurtã vreme, a fost acoperitã de
praf ºi de pânze de pãianjen. Cu câtã amãrãciune îºi amintea
de ziua când lãsa sã i se deºerte conþinutul spumos în pahare,
departe, în rãcoarea crângului! ªi iarãºi, n-avea sã uite nici
goana pe valuri, în timp ce ducea cu sine o tristã veste; cel
din urmã bun-rãmas al unui suflet rãpus atât de timpuriu.
N-a mai scos-o nimeni din întunericul podului douãzeci
de ani în ºir. Poate c-ar fi rãmas un veac acolo dacã nu s-ar fi
dãrâmat casa, ca sã se înalþe în locul ei o alta, mult mai
frumoasã ºi mai încãpãtoare. Când au început sã dea jos
acoperiºul, au dat peste sticlã. Cineva ºi-a adus aminte cã
ascundea în fundul ei o tainã. Dar sticla aproape cã nu-ºi mai
amintea nimic.
„Dacã n-aº fi fost aruncatã în pod, poate c-aº fi învãþat
limba þãrii acesteia, îºi zicea ea. Pe câtã vreme, în beznã ºi în
praf, printre ºoareci ºi pãianjeni, nu mi-a mai fost cu putinþã
sã fac nimic ºi toþi au uitat de mine...“
Ai casei însã au ºters-o de praf ºi-au spãlat-o cu grijã,
astfel cã tot mai putea fi bunã la ceva. Simþea cum o cuprinde
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din nou voioºia de altãdatã. Peticul de hârtie s-a dus odatã cu
apa cu care fusese spãlatã. ªi când se gândea cât de mult îl
pãstrase! A fost umplutã cu niºte seminþe ce trebuiau duse
departe, spre miazãnoapte. Bine astupatã ºi bine împachetatã,
s-a pomenit din nou pe o corabie, într-un ungher întunecos,
unde nu puteau sã strãbatã nici lumina opaiþului, nici razele
lunii, nici vãpaia soarelui.
„La ce-mi foloseºte o astfel de cãlãtorie – îºi zicea ea când nu mã pot bucura de nimic?“
Dar, într-o bunã zi, trebuia s-ajungã la capãt.
Când a ajuns, a fost numaidecât despachetatã. Cel care-o
despacheta, aruncând sforile ºi hârtiile, striga cu ciudã:
- Au acoperit-o în aºa fel ca sã n-o mai poatã nimeni
desface. Mare minune dacã nu cumva s-o fi spart!
Dar sticla era teafãrã ºi nevãtãmatã. În afarã de asta,
înþelegea fiecare cuvânt rostit. Era aceeaºi limbã pe care-o
vorbiserã cei din preajma cuptorului, neguþãtorul de vinuri,
cei ce fãcuserã chef în pãdure ºi marinarii în tovãrãºia cãrora
cãlãtorise pe corabie, singura limbã pe care-o cunoºtea.
Aºadar, se reîntorsese în þara ei! De bucurie, era cât
pe-aci sã scape din mâinile celui care o despacheta. Se simþea
stãpânitã de atâta duioºie încât nu-ºi dãdu seama când i se
scoase dopul ºi când îi fu deºertat conþinutul. ªi tocmai când
îºi veni în fire, se pomeni aruncatã într-o pivniþã, unde avea
sã rãmânã uitatã ani ºi ani.
„ªi totuºi, îºi zicea ea, unde te-ai putea simþi mai bine
decât în þara ta, chiar dacã soarta te-a blestemat sã putrezeºti
într-o pivniþã umedã ºi întunecoasã!“
Dupã câtãva vreme, omul care locuia în casa aceea s-a
mutat, luând toate sticlele cu el. Se îmbogãþise ºi trãia acum
într-un palat. Într-una din zile, a dat un mare ospãþ. Tot
parcul din jurul clãdirii era plin de lampioane colorate,
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asemenea unor lalele învãpãiate de razele soarelui. Seara
era minunatã. Prin ungherele mai îndepãrtate, poate din
pricinã cã lampioanele nu fuseserã de-ajuns, aºezaserã sticle
în gâtul cãrora înfipseserã lumânãri. Printre ele se afla ºi
sticla noastrã. Cât se simþea de fericitã! Vedea iarãºi copaci
înverziþi, auzea cântece, lua parte la voioºia obºteascã.
Oricum, ar fi avut de ce sã fie nemulþumitã, deoarece se afla
cam la o parte. Dar nu era mai bine acolo decât în forfota
oaspeþilor? Putea sã guste în liniºte un ceas de fericire, uitând
cã petrecuse douãzeci de ani aruncatã într-un pod. Necazurile
trecutului nu mai însemnau nimic pentru ea.
Într-un târziu, trecu pe lângã sticlã o pereche de tineri
logodiþi. Parcã nici n-ar fi vrut sã ia parte la voioºia celorlalþi.
Sticla îºi aduse numaidecât aminte de tânãrul cãpitan, de fata
atât de drãgãlaºã a blãnarului ºi de logodna din pãdure.
În parcul din jurul clãdirii putea sã intre oricine. Venise
ºi lume de departe, care nu fusese poftitã la ospãþ, ca sã se
bucure de frumuseþea serbãrii.
Printre cei singuratici se afla ºi o fatã bãtrânã, pe care
nimeni n-o bãga în seamã. Întâlnind perechea ce pãrea sã fie
atât de mulþumitã, îºi aminti de-o veche logodnã, poate
tocmai în clipa când la acelaºi lucru se gândise ºi sticla. ªi
apoi, cum sã nu-ºi aminteascã, de vreme ce nu era alta decât
fata blãnarului? Ceasul logodnei fusese cel mai fericit din
viaþa ei ºi n-avea cum sã-l mai uite. Trecu pe lângã sticlã fãrã
s-o recunoascã, deºi nu se schimbase întru nimic. La rândul
ei, nici sticla n-o mai recunoscu pe fata blãnarului, fiindcã
aceasta nu mai pãstra nimic din frumuseþea de odinioarã. Aºa
se întâmplã de multe ori în viaþã. Te întâlneºti cu oameni cu
care ai avut strânse legãturi cândva, fãrã sã-i mai poþi
recunoaºte.
La sfârºitul serbãrii, sticla a fost furatã de un ºtrengar,
care-a vândut-o cu zece gologani ca sã-ºi cumpere o
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prãjiturã. Era acum în stãpânirea unui neguþãtor de vinuri,
care-a umplut-o cu un vin foarte bun. Dar nici în prãvãlia lui
n-a rãmas multã vreme. A fost cumpãratã de un cãlãtor care,
în duminica urmãtoare, trebuia sã porneascã la drum cu
balonul.
Când s-a ivit ziua plecãrii, lumea s-a îngrãmãdit din
toate pãrþile, ca mai întotdeauna în astfel de împrejurãri,
deoarece, pe vremea aceea, balonul era un lucru nou ºi mulþi
nu ºtiau la ce anume ar putea sã foloseascã.
Cãpeteniile oraºului se urcarã pe un fel de podeþ ºi
muzica militarã cânta. Sticla vedea totul prin gãurile unui coº
în care fusese aºezatã alãturi de-un iepure viu. Urecheatul se
uita speriat într-o parte ºi într-alta. Bãnuise pesemne cã în
scurtã vreme avea sã fie lãsat sã cadã din balon, ca sã aibã
lumea de ce râde. Sticla însã nu pricepea nimic din toate
acestea. Vedea cum balonul se umflã din ce în ce, clãtinându-se.
În cele din urmã, frânghiile cu care fusese legat furã tãiate.
Numaidecât, cu sãrituri sprintene, începu sã urce în vãzduh,
ducând cu el un om ºi coºul în care se aflau iepurele ºi sticla.
Muzica rãsuna cu ºi mai multã putere ºi toatã lumea þipa,
bãtând din palme.
„Într-adevãr, ciudat soi de cãlãtorie! – îºi zise sticla. Ai
cu toate acestea, strãbãtând vãzduhul, marele noroc de-a nu
te izbi de nimic ºi asta e de cea mai mare importanþã pentru
mine.“
Mii de oameni se îngrãmãdiserã pe strãzi, urmãrind
înãlþarea balonului. Fata cea bãtrânã se afla printre ei. Dar ea
nu coborâse în stradã, ci sta la fereastra mansardei, acolo
unde fusese aºezatã colivia cu micul canar care n-avea din ce
sã bea apã, mulþumindu-se ca, din când în când, sã-ºi
rãcoreascã ciocul într-o farfurioarã spartã.
Fata bãtrânã se plecã mai mult pe marginea ferestrei ca
sã vadã balonul ºi dãdu la o parte o glastrã în care înflorea o
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tulpinã fragedã de mirt, singura podoabã din odãiþa ei sãracã.
Vãzu cum omul urcat în balon dãdu mai întâi drumul
iepurelui; dupã aceea îºi umplu un pahar ca sã bea în
sãnãtatea celor de jos, care îl urmãreau cu privirea; în sfârºit,
lãsã sã cadã sticla, fãrã sã-i fi fost teamã cã ea putea sã spargã
capul cine ºtie cãrui biet creºtin cumsecade.
Dar nici sticla n-avu rãgazul de trebuinþã sã se
gândeascã la marea cinste ce i se fãcea, de-a fi lãsatã sã
pluteascã deasupra oraºului cu acoperiºuri de aramã ºi turle
strãlucitoare, ca sã cadã dupã aceea drept în mijlocul
mulþimii.
Ameþise parcã ºi se rostogolea în fugã, dându-se peste
cap.
O astfel de goanã, în cea mai deplinã libertate, i se
pãrea o adevãratã fericire. Cât se simþea de mulþumitã vãzând
cã nu numai toate privirile, dar ºi toate ocheanele erau
îndreptate numai spre dânsa! Trosc! Dar ce s-a întâmplat? A
cãzut pe un acoperiº ºi s-a spart drept în douã. Sfãrâmãturile
s-au rostogolit la pãmânt, prefãcându-se în þãndãri, în clipa
când se izbirã de lespezile cu care era poditã ograda. Singur
gâtul rãmase întreg ºi se desprinse atât de frumos de restul
sticlei, încât îþi venea sã crezi cã fusese tãiat cu diamantul.
Cei din apropiere, auzind zgomot, se grãbirã sã ridice de
jos gâtul sticlei.
- Straºnic pãhãruþ de pus în colivie! – ziserã ei. Are din
ce se adãpa o pãsãricã.
Dar fiindcã n-aveau nici colivie, nici pãsãricã, chiar
dacã n-ar fi fost mai mult decât o biatã vrabie, cum era sã le
treacã prin minte sã-ºi cumpere ºi una ºi alta numai pentru cã
gãsiserã un gât de sticlã aruncat de cine ºtie cine? Totuºi,
cineva îºi aduse aminte de fata bãtrânã care locuia la
mansardã.
Într-adevãr, ea primi gâtul sticlei cu multã bucurie, îl
astupã la un capãt cu un dop, îl umplu cu apã ºi-l aºezã în
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colivie. Canarul, care avea acum apã din belºug, începu sã
ciripeascã cu mai multã voioºie ºi cânta de-þi era mai mare
dragul.
Gâtul sticlei a primit ºi aceastã nouã ciudãþenie a sorþii
cu resemnare deplinã. La urma-urmei, nu fusese îndeajuns de
fericit în atâtea alte împrejurãri, mai ales când avusese
prilejul sã pluteascã în vãzduhuri, rãtãcind deasupra norilor?
Peste câteva zile, fetei bãtrâne veni sã-i facã vizitã o
prietenã ºi gâtul sticlei rãmase foarte mirat când bãgã de
seamã cã, în loc sã aducã vorba ºi despre dânsul, ele vorbirã
despre cu totul altceva ºi, îndeosebi, despre floarea din
glastrã.
- Sã nu cheltuieºti bani cu florile la cununia fiicei tale,
spuse fata bãtrânã. Îþi dãruiesc glastra pe care-o vezi în
fereastrã. Tulpina e încãrcatã de flori. E din rãsadul pe care
mi l-ai dat în ziua când m-am logodit. Peste un an, pe vremea
aceea, urma sã-mi fac din florile lui cununa de mireasã. Dar
aceastã clipã nu s-a mai ivit. Ochii care aveau sã mã
cãlãuzeascã în largul vieþii mi-au secat de plâns ºi s-au stins
pentru totdeauna. Logodnicul meu se odihneºte în fundul
apelor. Floarea a crescut ºi eu am îmbãtrânit. Dar rãsadul pe
care mi l-ai dãruit atunci tot mai poate fi bun la ceva. Din
florile lui vom împleti cununa care va împodobi fruntea
copilei tale.
Nãpãditã de atâtea amintiri dureroase, biata fatã bãtrânã
nu-ºi mai putea stãpâni hohotele de plâns. Aduse vorba
printre suspine de tânãrul cãpitan ºi de logodna care avusese
loc în pãdure. De toate îºi aduse aminte, fãrã ca totuºi un
singur lucru sã-i mai fi trecut prin gând: de unde era sã ºtie
cã în marginea ferestrei, în colivia canarului drag, se afla
cineva din vremea aceea, cineva ce fusese martor la logodna
ei: gâtul sticlei care se desfundase cu atâta zgomot ºi din
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cuprinsul cãreia gustaserã toþi cei de faþã, ciocnind în
sãnãtatea tinerei perechi?
Dar nici gâtul sticlei n-avea cum s-o mai recunoascã pe
logodnica de odinioarã. Când, în sfârºit, a putut ajunge la
încredinþarea cã nimeni nu-l mai bãga în seamã ºi cã nu se
minuna câtuºi de puþin de trecutul lui, plin de atâta strãlucire
– când era ºtiut cã se afla acolo printr-o întâmplare, în urma
cãderii din înaltul cerului – s-a posomorât în aºa chip încât
n-a vrut sã mai asculte cele ce-ºi spuneau cele douã bãtrâne.
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Hainele cele noi ale împãratului

E

ra pe vremuri un împãrat cãruia aºa de mult îi
plãcea sã fie bine îmbrãcat ºi sã aibã mereu haine
noi încât îºi dãdea toþi banii numai pe îmbrãcãminte Nu se
îngrijea deloc de oºtire, la teatru nu se ducea ºi nu-i plãcea sã
se plimbe prin pãdure decât doar ca sã-ºi arate hainele cele
noi. Avea un rând de straie pentru fiecare ceas al zilei ºi aºa
cum se spune despre un rege cã se sfãtuieºte cu miniºtrii,
despre el mereu se spunea cã „se îmbracã“, asta fiind
îndeletnicirea lui de fiecare clipã.
Oraºul era plin de viaþã. Veneau o mulþime de strãini ºi
odatã au venit ºi doi pehlivani care se dãdeau drept þesãtori
ºi spuneau cã ºtiu sã facã o stofã frumoasã cum nu se mai afla
alta. Nu numai cã culorile ºi desenele erau frumoase, dar ei
ziceau cã hainele fãcute din aceastã stofã aveau ºi o însuºire
minunatã, ºi anume cã toþi cei care nu erau potriviþi pentru
slujba pe care o îndeplineau ºi toþi cei care erau proºti de
dãdeau în gropi nu puteau sã le vadã.
- Straºnice haine! – s-a gândit împãratul. Dacã mi-aº
face niºte haine de acestea aº putea sã aflu care din slujbaºii
împãrãþiei nu-s buni pentru slujbele pe care le au ºi aº putea
sã aflu care din supuºii mei sunt proºti ºi care sunt deºtepþi.
Numaidecât trebuie sã-mi fac asemenea haine. ªi a dat
pehlivanilor o mulþime de parale sã înceapã sã lucreze.
Cei doi ºoltici au înjghebat douã rãzboaie de þesut, s-au
aºezat ºi s-au prefãcut cã þes, dar nu þeseau nimic. Cereau
mãtasea cea mai subþire ºi fire de aur de cel mai bun, dar
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bãgau mãtasea ºi aurul în buzunar ºi lucrau la stativele goale
pânã noaptea târziu.
„Oare unde or fi ajuns cu lucrul?“, s-a gândit împãratul
dupã ce a trecut o bucatã de vreme, dar era cam cu inima
strânsã când se gândea cã toþi cei care-s proºti sau nu-s
pricepuþi în slujbã nu vor putea vedea stofa. În ce-l priveºte
pe el, n-avea nici o teamã, totuºi voia mai întâi sã trimitã pe
altul sã vadã cum stau lucrurile. Toþi în oraº ºtiau ce putere
ciudatã are stofa ºi fiecare era curios sã ºtie cât de nepotrivit
în slujbã sau de prost este vecinul.
- Am sã-l trimit pe sfetnicul meu cel bãtrân; e om cinstit
ºi de încredere, el poate mai bine decât oricine sã judece
stofa, fiindcã e înþelept ºi nimeni nu-ºi îndeplineºte slujba
mai bine ca el.
Sfetnicul cel bãtrân s-a dus în odaia unde cei doi
pehlivani lucrau la rãzboaiele goale.
- Doamne fereºte, ce-o mai fi ºi asta? – s-a gândit
sfetnicul ºi a deschis ochii mari. Nu vãd nimic!
Dar n-a spus cã nu vede.
Pehlivanii l-au rugat sã vinã mai aproape ºi l-au întrebat
dacã-i plac culoarea ºi desenul stofei. ªi tot îi arãtau stativele,
care erau însã goale. Bietul sfetnic holba ochii, dar de vãzut
nu vedea nimic, fiindcã nu era nimic de vãzut.
„Oi fi eu prost? – se gândi el. N-aº fi crezut; oricum,
asta nu trebuie s-o afle nimeni. N-oi fi bun pentru slujba pe
care o fac? Nu, nu-i bine sã spun cã nu vãd stofa.“
- Ei, ce spuneþi? – a întrebat un þesãtor.
- Foarte frumos! – a rãspuns sfetnicul ºi ºi-a pus
ochelarii ca sã vadã mai bine. Niºte culori minunate! Am sã
spun împãratului cã-mi place foarte mult.
- Ne pare bine – au zis þesãtorii ºi au început sã spunã
ce culori sunt ºi ce fel de desen are stofa. Sfetnicul cel bãtrân
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asculta cu luare-aminte ca sã spunã împãratului tot aºa, ºi
chiar i-a ºi spus.
Pehlivanii au cerut ºi mai mulþi bani, ºi mai multã
mãtase, ºi fir de aur, ºi mai mult decât pânã acuma. Dar le
bãgau pe toate în buzunarele lor, iar în rãzboaie nu era nici
un capãt de aþã, dar ei lucrau ca ºi pânã acum la stativele
goale.
Peste câtva timp, împãratul a trimis pe alt sfetnic, tot aºa
de vrednic, ca sã vadã unde au ajuns cu þesutul ºi dacã mai
este mult pânã e gata stofa. Dar ºi lui i s-a întâmplat ca ºi
celuilalt: s-a uitat ºi iar s-a uitat, însã cum în stative nu era
nimic, n-a putut sã vadã nimic.
- Ce ziceþi? Frumoasã stofã, nu? – l-au întrebat cei doi
pehlivani ºi i-au arãtat ºi i-au spus cum ºi ce fel era stofa care
nu se vedea nicãieri.
„Prost nu sunt – se gândi sfetnicul. Atunci înseamnã cã
nu-s bun pentru slujba pe care-o fac! Ar fi ciudat ºi asta, dar
cum o fi, cum n-o fi, nu trebuie sã afle nimeni.“
- E foarte frumoasã stofa – a spus el împãratului.
Tot oraºul vorbea de stofa asta nemaipomenitã. Împãratul
s-a gândit sã se ducã s-o vadã ºi el cât mai era în stative. A
luat cu dânsul tot oameni unul ºi unul, printre care ºi cei doi
sfetnici care mai fuseserã, ºi s-a dus la cei doi pehlivani care
lucrau din rãsputeri, dar fãrã nici un fir de aþã în rãzboiul de
þesut.
- Ia uitaþi-vã ce frumoasã e! – au spus cei doi sfetnici.
Ce desen, ce culori minunate!
ªi arãtau stativele goale, fiindcã credeau cã toþi ceilalþi
vãd stofa ºi ei nu.
„Ce sã fie oare? – se gândea împãratul. Nu vãd nimic!
Cumplit lucru! Ce, oi fi cumva prost? Nu-s bun de împãrat?“
- Da, într-adevãr, stofa e foarte frumoasã – a spus el cu
glas tare; e vrednicã de toatã lauda!
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ªi împãratul dãdea din cap mulþumit ºi se uita la
stativele goale. Nu voia sã spunã cã nu vede nimic. Toþi
curtenii care erau cu dânsul se uitau ºi ei, dar nu vedeau nici
ei nimic. Spuneau însã ca ºi împãratul: „O, ce frumos!“. ªi
toþi l-au sfãtuit sã se îmbrace cu hainele fãcute din stofa
aceasta minunatã la serbarea care tocmai trebuia sã aibã loc
peste câteva zile. „Minunat, frumos, mãreþ!“, spuneau toþi ºi
se bucurau grozav. Împãratul a dat celor doi pehlivani câte o
decoraþie, ca sã ºi-o atârne la piept, ºi titlul de maestru þesãtor
al curþii imperiale.
În noaptea din ajunul serbãrii, cei doi pehlivani nu s-au
culcat. Au aprins ºaisprezece lãmpi ºi lumea putea sã-i vadã
cum lucrau de zor sã isprãveascã hainele împãratului. S-au
fãcut cã iau stofã de la stative, s-au fãcut cã taie cu
foarfecele, pe urmã au cusut cu ace fãrã aþã ºi dupã aceea au
spus: „Hainele sunt gata“.
Împãratul a venit cu sfetnicii. Pehlivanii au ridicat
braþele în sus, ca ºi cum ar fi þinut ceva în mânã, ºi au spus:
„Poftim pantalonii! Poftim haina! Poftim mantia!“ ºi aºa mai
departe. „Hainele sunt uºoare ca pânza de pãianjen – spuneau
ei – când le îmbraci nici nu le simþi, dar tocmai asta e
frumuseþea.“
- Da, da – ziceau sfetnicii – dar nu vedeau nimic, pentru
cã nu aveau ce sã vadã.
- Dacã maiestatea voastrã vrea sã se dezbrace – au spus
pehlivanii – vã putem pune hainele cele noi chiar acuma,
aici, în faþa oglinzii.
Împãratul s-a dezbrãcat ºi pehlivanii s-au prefãcut cã-i
pun hainele cele noi care tocmai erau gata ºi împãratul se
întorcea ºi se sucea în faþa oglinzii.
- Ce bine îi vin, ce frumoase sunt! – ziceau toþi cei care
erau de faþã. Ce stofã minunatã! Nici nu se poate ceva mai
frumos!
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- E gata afarã baldachinul pentru maiestatea voastrã – a
spus marele maestru de ceremonii al curþii.
- Sunt gata ºi eu – a spus împãratul ºi s-a mai uitat o datã
în oglindã, fiindcã voia sã creadã lumea cã îºi vede hainele.
Curtenii, care aveau dreptul sã ducã trena mantiei, s-au
aplecat, au întins mâinile ca ºi cum ar fi ridicat ceva de jos,
apoi au pornit prefãcându-se cã þin ceva în mâini; nu
îndrãzneau sã spunã cã nu vãd nimic.
Împãratul mergea acum sub baldachin ºi toþi oamenii de
pe strãzi ºi de la ferestre spuneau: „Ce minunate haine are
împãratul! Ce trenã straºnicã! Ce bine îi vin!“ Nici unul nu
voia sã spunã cã nu vede nimic; fiindcã atunci lumea ar fi zis
cã nu-i priceput în slujbã sau cã-i prost de dã în gropi. Nici o
hainã de-a împãratului nu stârnise atâta bucurie printre
oameni.
- Împãratul e dezbrãcat! – a spus deodatã un copil.
- Asta-i vocea nevinovãþiei! – a zis tatãl copilului ºi a
spus în ºoaptã altora ce vorbise copilul.
- E dezbrãcat! – a strigat tot poporul.
Împãratul a auzit ºi i s-a pãrut ºi lui cã poporul are
dreptate, dar s-a gândit: „Acuma nu mai pot sã dau înapoi,
trebuie s-o þin întruna aºa cum am început“.
ªi curtenii au mers înainte ºi au dus trena pe care n-o
vedea nimeni fiindcã nu era nici o trenã.
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Klaus cel mic ºi Klaus cel mare

Î

ntr-un sat odatã erau doi oameni pe care îi chema la
fel. Pe amândoi îi chema Klaus; unul însã avea patru
cai, iar celãlalt numai un cal. Ca sã-i poatã deosebi unul de
celãlalt, lumea spunea aceluia care avea patru cai Klaus cel
mare, iar aceluia care avea numai un cal, Klaus cel mic.
- ªi acum ascultaþi ce li s-a întâmplat:
- Klaus cel mic trebuia sã are toatã sãptãmâna pentru
Klaus cel mare ºi sã-i împrumute calul pe care-l avea, pe
urmã Klaus cel mare îl ajuta cu cei patru cai ai lui, dar numai
o datã pe sãptãmânã, ºi anume duminica. Ce mai pocnea din
bici Klaus cel mic mânând cinci cai! O zi întreagã, toþi erau
ca ºi cum ar fi fost ai lui! Soarele strãlucea ºi toate clopotele
din clopotniþã chemau lumea la bisericã. Oamenii erau toþi
gãtiþi de sãrbãtoare ºi se duceau cu cartea de rugãciuni
subsuoarã s-asculte predica ºi toþi se uitau la Klaus cel mic,
care ara cu cinci cai, ºi Klaus era aºa de mândru, încât iar
pocnea din bici ºi striga: ”Hi, cãluþii mei!”
- Nu trebuie sã spui aºa!, zicea Klaus cel mare; numai
un cal e al tãu.
Dar când iar mai trecea cineva, Klaus cel mic uita cã nu
trebuie spunã aºa ºi striga: ”Hi, cãluþii mei!”
- Îþi spun o datã pentru totdeauna sã nu mai zici aºa –
spuse Klaus cel mare. Dacã mai zici, sã ºtii cã-i trântesc una
în cap calului tãu de nu se mai scoalã în vecii vecilor!
- Nu, nu mai zic aºa!, spuse Klaus cel mic.
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Dar când oamenii treceau pe lângã el ºi îi dãdeau bunã
ziua, el iar se bucura ºi se gândea ce bine-i cã are cinci cai la
plug ºi pocnea din bici ºi striga: ”Hi, cãluþii mei!”
- Las’ cã-þi dau eu þie cãluþi!, a spus Klaus cel mare, a
luat un ciocan ºi a dat una în cap calului lui Klaus cel mic,
de-a cãzut jos calul ºi nu s-a mai sculat.
- Vai, acuma nu mai am cal – a spus Klaus cel mic ºi a
început sã se tânguie. Apoi a jupuit calul, a pus pielea la vânt,
sã se usuce, a bãgat-o într-un sac, a luat sacul în spate ºi s-a
dus la târg, sã vândã pielea calului.
Pânã la târg era departe ºi drumul trecea printr-o pãdure
mare ºi întunecoasã ºi pe lângã asta s-a mai stricat ºi vremea.
Klaus cel mic s-a rãtãcit ºi când a dat iar de drumul cel bun
începuse sã se însereze; pe unde se afla el acuma era prea
departe ca sã mai ajungã la oraº sau sã se întoarcã acasã pânã
a nu se face noapte.
Chiar lângã drum era o casã, þãrãneascã; obloanele erau
lãsate, dar printre ele se vedea puþinã luminã. „Am sã mã rog
sã mã gãzduiascã în noaptea asta” – se gândi Klaus cel mic
ºi bãtu la uºã.
I-a deschis o femeie; dar când a auzit ce vrea, i-a spus
cã bãrbatu-su nu-i acasã ºi cã nu poate sã-l primeascã.
- Bine, am sã stau afarã – a zis Klaus cel mic ºi femeia
i-a închis uºa în nas.
În curte era un stog de fân ºi între stog ºi casã era o ºurã
cu acoperiº de paie.
- Uite, acolo am sã stau – ºi-a spus Klaus cel mic când
a zãrit acoperiºul. Am sã dorm de minune, cã doar
cocostârcul n-are sã umble pe acoperiº noaptea ºi sã mã
ciupeascã de picioare.
Fiindcã, am uitat sã vã spun, pe acoperiº îºi avea cuibul
un cocostârc.
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Klaus cel mic s-a suit pe ºurã, s-a întins ºi s-a întors
pe-o parte, ca sã se aºeze mai bine. Obloanele de lemn de la
ferestre nu se închideau bine sus, aºa cã se vedea în casã.
În odaie era pusã masa, ºi pe masã era vin ºi fripturã, ºi
un peºte straºnic.
Nevasta þãranului ºi dascãlul de la bisericã ºedeau la
masã, numai ei doi, ºi ea îi turna vin ºi el înfuleca din peºte,
fiindcã era tocmai mâncarea care-i plãcea lui mai mult.
- Tare aº mânca ºi eu!, se gândea Klaus cel mic ºi îºi
întindea gâtul ca sã vadã mai bine. Pe masã mai era ºi o
plãcintã grozavã! Un adevãrat ospãþ!
Deodatã auzi niºte paºi pe uliþã ºi cineva intrã în curte.
Era bãrbatul care se întorcea acasã.
Era un om foarte cumsecade, atâta numai cã avea o
ciudãþenie: nu putea sã-i sufere pe dascãli. Cum zãrea vreun
dascãl, îl apucau toate nãbãdãile. Chiar de aceea venise
acuma dascãlul la nevastã-sa, ca sã-i dea bunã seara, fiindcã
ºtia cã bãrbatul nu-i acasã ºi femeia îl cinstea cum putea mai
bine. Când au auzit cã vine bãrbatul, s-au speriat cumplit ºi
femeia l-a rugat pe dascãl sã se bage într-o ladã mare ºi
goalã, pentru cã ºi ea ºi el ºtiau cã bãrbatul nu putea sã-i
sufere pe dascãli. Femeia a ascuns repede în cuptor bucatele
cele bune ºi vinul, fiindcã dacã le-ar fi vãzut bãrbatul
desigur cã ar fi întrebat ce-i cu ele.
- Ce pãcat!, a oftat sus pe ºurã Klaus cel mic, când a
vãzut cum pier toate mâncãrurile.
- E cineva acolo?, a întrebat þãranul, s-a uitat în sus ºi la vãzut pe Klaus cel mic. De ce stai pe acoperiº? Hai mai
bine în casã.
Klaus cel mic i-a spus cã s-a rãtãcit ºi cã-l roagã sã-l
gazduiascã.
- Bucuros, dar mai întâi hai sã îmbucãm ceva.
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Femeia i-a primit foarte bine, a pus masa ºi le-a dat o
strachinã mare cu terci.
Þãranul era flãmând ºi a început sã mãnânce cu poftã,
dar Klaus cel mic nu mânca ºi se gândea mereu la fripturã, la
peºtele ºi la plãcinta care erau în cuptor.
Sub masã, la picioarele lui, era sacul cu pielea de cal pe
care o luase cu gândul s-o vândã la târg. Terciul nu-i plãcea
de fel. Atunci, ce i-a venit lui, a apãsat sacul cu piciorul ºi
pielea de cal, uscatã cum era, a scârþâit.
- Sst!, a spus Klaus cel mic ºi pe sub masã a mai dat o
datã cu piciorul în sac ºi pielea a scârþâit ºi mai tare.
- Da’ ce ai acolo, în sac?, a întrebat þãranul.
- Un vrãjitor – a rãspuns Klaus cel mic; tocmai îmi
spunea sã nu mai mâncãm terci, fiincã a fãcut el niºte
farmece ºi a umplut cuptorul de fripturã, de peºte ºi de
plãcintã.
- I-auzi minune!, a spus þãranul ºi repede a deschis
cuptorul ºi înãuntru erau chiar mâncãrurile acelea gustoase
pe care el credea cã le adusese acolo cu farmece vrãjitorul
din sac.
Femeia n-a avut încotro ºi a pus îndatã bucatele pe masã
ºi Klaus ºi cu þãranul s-au aºezat ºi au mâncat ºi fripturã, ºi
peºte, ºi plãcintã. Klaus cel mic a dat iar cu piciorul în sac ºi
a scârþâit.
- Ce mai spune?, a întrebat þãranul.
- Spune cã a adus trei sticle de vin pentru noi ºi le-a pus
în ungherul de lângã sobã.
Femeia iar n-a avut încotro ºi a adus vinul pe care tot ea
îl ascunsese. Þãranul a bãut ºi s-a veselit. Se gândea cã bine
ar fi dacã ar avea ºi el un vrãjitor ca acela din sacul lui Klaus
cel mic.
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- Poate sã cheme ºi pe dracul?, a întrebat el. Aº vrea
sã-l vãd ºi eu, cã nu l-am vãzut niciodatã.
- Cum sã nu poatã?, a spus Klaus cel mic. Vrãjitorul
meu poate tot ce am eu poftã. Aºa-i, bre?, a întrebat el ºi a dat
cu piciorul în sac.
Pielea a scârþâit iar.
- Ai auzit? Zice cã da. Dar sã ºtii cã dracul e urât tare,
aºa cã mai bine sã nu-l mai chemãm.
- Mie nu mi-e fricã! Dar cum e la mutrã?
- Are sã se arate în chip de dascãl.
- Phu! Atunci e urât de tot. Trebuie sã ºtii cã eu pe
dascãli nu pot sã-i vãd în ochi, aºa mi-s de urâþi. Dar nu face
nimic, fiindcã ºtiu cã nu-i dascãl, ci-i dracul, n-are sã-mi fie
scârbã aºa de tare. Numai sã nu s-apropie prea mult de mine.
- Sã-l întreb pe vrãjitor – a spus Klaus cel mic, apoi
s-a aplecat ºi ºi-a lipit urechea de sac.
- Ce zice?
- Zice cã sã te duci ºi sã deschizi lada aceea din colþ ºi
atunci ai sã vezi pe dracul cum stã ghemuit; numai sã þii bine
capacul, sã nu fugã.
- Vrei sã mã ajuþi sã-l þiu?, a spus þãranul ºi s-a dus la
lada în care femeia ascunsese pe dascãl; acesta ºedea
înãuntru ºi nu mai putea de fricã.
Þãranul a ridicat puþintel capacul ºi s-a uitat înãuntru.
- Brr!, a strigat el deodatã ºi a sãrit înapoi. Acuma l-am
vãzut, semãna leit cu dascãlul nostru. Urât mai era!
Dupã aceea s-au apucat de bãut împreunã ºi au stat aºa
pânã noaptea târziu.
- ªtii ce, vinde-mi-l mie pe vrãjitor – a spus þãranul; cere
pe el oricât! Îþi dau chiar acum o baniþã de bani dacã vrei.
- Nu, nu pot – a spus Klaus cel mic. Gândeºte-te numai
câte foloase trag eu de pe urma vrãjitorului acestuia.
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Dar þãranul nu se lãsa ºi se ruga mereu sã i-l dea lui.
- Bine, fie – a spus Klaus cel mic; þi-l dau fiindcã ai fost
aºa de bun ºi m-ai gãzduit. Þi-l vând pe o baniþã de bani,
numai sã fie baniþa umplutã cu vârf.
- Îþi dau – a spus þãranul – dar sã iei ºi lada aceea de
colo, nu vreau s-o mai vãd pe-aici, te pomeneºti cã o fi tot
înãuntru.
Klaus cel mic a dat þãranului sacul cu pielea cea uscatã
ºi a luat în schimb o baniþã de bani bine umplutã. Þãranul
i-a mai dat chiar ºi o cãruþã sã ducã banii ºi lada.
- Rãmâi cu bine – a spus Klaus cel mic ºi a plecat cu
banii ºi cu lada în care era dascãlul.
De partea cealaltã a pãdurii era un râu lat ºi adânc; apa
curgea aºa de repede, încât nu puteai sã înoþi în susul ei.
Tocmai se fãcuse un pod mare peste râu; Klaus cel mic s-a
oprit la mijlocul podului ºi a spus cu glas tare, ca sã audã
dascãlul din ladã:
- Ce-mi trebuie mie lada asta? E-aºa de grea, parcã ar
avea pietre în ea. Mã ostenesc degeaba s-o tot car dupã mine.
Mai bine s-o azvârl în apã; dacã o duce apa pânã la mine
acasã, bine; dacã nu, atâta pagubã!
Zicând acestea, Klaus cel mic a apucat lada cu o mânã
ºi a ridicat-o oleacã în sus, ca ºi cum ar fi vrut sã o arunce în
apã.
- Stai, stai!, a strigat dinãuntru dascãlul. Dã-mi drumul
sã ies!
- Dar ce-o mai fi ºi asta?, a spus Klaus cel mic,
prefãcându-se cã s-a speriat. Sã ºtii cã-i dracul! Repede cu el
în apã, sã-l înec!
- Ba nu, ba nu!, a spus dascãlul; dã-mi drumul cã îþi dau
o baniþã de bani!
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- Ei, atunci e altã poveste!, a spus Klaus cel mic ºi
deschise lada.
Dascãlul sãri repede afarã, împinse cu piciorul lada în
apã, apoi se duse acasã cu Klaus cel mic ºi dãdu acestuia o
baniþã de bani; cu aceea pe care i-o dãduse þãranul avea
acuma douã baniþe ºi cãruþa era încãrcatã numai cu bani.
- Mi-am vândut bine calul – a spus el când a ajuns acasã
ºi ºi-a rãsturnat banii morman în mijlocul odãii. Klaus cel
mare n-are sã mai poatã de ciudã când are sã vadã ce bogat
m-am fãcut eu numai cu un cal; dar mai bine sã nu-i spun
nimic.
ªi trimise pe un bãiat la Klaus cel mare sã-i dea o ulcicã
de mãsurat banii.
- Ce-o fi vrând el oare sã mãsoare?, s-a gândit Klaus cel
mare ºi a uns fundul ulcelei pe dinãuntru cu catran, ca sã se
prindã pe fund din ce-avea sã mãsoare Klaus cel mic. ªi aºa
s-a ºi întâmplat; când ºi-a luat ulcica înapoi, a vãzut pe
fundul ei trei galbeni.
- Ce sã fie oare?, a spus Klaus cel mare ºi s-a dus repede
la Klaus cel mic ºi l-a întrebat:
- De unde ai luat tu atâþia bani?
- De pe pielea de cal! Am vândut-o asearã.
- Bune parale ai luat!, a spus Klaus cel mare.
S-a dus repede acasã, a luat un topor, a omorât cei patru
cai pe care-i avea, i-a jupuit, s-a dus cu pieile la târg ºi a
început sã strige pe uliþi:
- Piei de vânzare! Piei de vânzare! Cine cumpãrã piei
bune?
Toþi ciubotarii ºi tãbãcarii au venit în grabã mare ºi l-au
întrebat cât cere pe ele.
- O baniþã de bani pe fiecare – a rãspuns Klaus cel mare.
- Eºti nebun, omule? Ce, crezi cã noi avem parale cu
baniþa?
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- - Piei de vânzare! Cine cumpãrã piei bune?, a început
el iar sã strige ºi tuturor acelora care-l întrebau cât cere le
rãspundea: „O baniþã de bani”.
Atunci toþi au spus:
- Îºi bate joc de noi!
ªi ciubotarii ºi-au luat calcavurile, ºi tãbãcarii ºorþurile
de piele ºi au sãrit pe Klaus cel mare ºi l-au luat la bãtaie.
- Piei de vânzare, ha?, strigau alergând dupã el. Las’ cãþi arãtãm noi piei de vânzare, te tãbãcim pe tine întâi, ca sã þii
minte!
ªi Klaus cel mare abia a scãpat cu fuga din mâinile lor.
Bãtaie ca asta nu mâncase niciodatã.
- Are sã mi-o plãteascã Klaus cel mic, nici o grijã – îºi
spuse el când ajunse acasã. Nu scapã el nepedepsit. Am sã-l
omor!
Lui Klaus cel mic îi murise bunica.
Cât fusese în viaþã, se purtase aspru cu dânsul, totuºi lui
îi pãrea rãu dupã ea. A pus moarta în pat ºi a învelit-o bine,
ca sã o încãlzeascã ºi sã vadã dacã nu cumva se întoarce iar
la viaþã. Avea de gând s-o lase aºa toatã noaptea ºi el sã ºadã
într-un ungher pe un scaun; mai fãcuse astfel ºi altãdatã. ªi
cum stãtea el aºa pe întuneric, deodatã se deschide uºa ºi
nãvãleºte înãuntru Klaus cel mare cu un topor în mânã. El
ºtia unde e patul lui Klaus cel mic; s-a repezit la pat ºi a
izbit-o pe babã cu toporul în cap, crezând cã e Klaus cel mic.
- Aºa – a spus el – acuma n-ai sã-þi mai baþi joc de mine!
ªi s-a dus la el acasã.
- Amarnic om – a spus Klaus cel mic; voia sã mã
omoare. Noroc cã bunica era moartã, cã altfel o omora el
acuma.
Klaus cel mic a pus bunicã-sii hainele de sãrbãtoare, a
împrumutat un cal de la un vecin, a pus calul la cãruþã, a
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urcat-o pe bunicã-sa în cãruþã, a aºezat-o în capul oaselor ºi
a sprijinit-o bine sã nu cadã, apoi a dat bici calului ºi a plecat.
Când rãsãrea soarele, au ajuns la un han mare. Klaus cel mic
a oprit calul ºi a intrat în han sã mãnânce ceva.
Hangiul era om cumsecade, însã cam iute la fire, parcã
ar fi avut în el numai piper ºi tutun.
- Bunã dimineaþa – spuse el lui Klaus cel mic. Ai pornit
devreme astãzi.
- Da – zise Klaus cel mic – mã duc cu bunicã-mea la
târg; am lãsat-o în cãruþã cã nu pot s-o aduc aici. Fii bun ºi
du-i bãtrânei un pahar de secãricã; da’ sã vorbeºti tare cu
dânsa, cã nu aude bine.
- Da, da, îi duc – a spus hangiul, a turnat un pahar de
secãricã ºi l-a dus babei celei moarte, care ºedea în capul
oaselor în cãruþã.
- Uite, îþi trimite nepotul un pahar de rachiu, spuse
hangiul; dar moarta nici gând sã-i rãspundã.
- Ai auzit?, a strigat hangiul cât putea de tare. Þi-am
adus un pahar de rachiu de la nepotul dumitale.
A mai strigat o datã ºi încã o datã, ºi fiindcã ea tot nu
rãspundea, hangiul s-a supãrat ºi i-a aruncat paharul în obraz;
rachiul a început sã-i curgã pe faþã ºi baba a cãzut pe spate,
pentru cã fusese numai sprijinitã, nu ºi legatã.
- Ce-ai fãcut?, a strigat Klaus cel mic nãvãlind afarã pe
uºã ºi luându-l de piept pe hangiu. Ai omorât-o pe
bunicã-mea! Uite ce gaurã i-ai fãcut în frunte!
- Vai, ce nenorocire!, a strigat hangiul ºi ºi-a pus mâinile
în cap. Numai firea mea cea iute e de vinã! Dragã Klaus, uite,
îþi dau o baniþã de bani ºi pe bunicã-ta o îngrop eu ºi zic cãi bunicã-mea, numai sã nu spui nimic de întâmplarea asta, cã
altfel îmi taie capul ºi nu mi-ar plãcea deloc.
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ªi aºa, Klaus cel mic a cãpãtat o baniþã de bani ºi
hangiul a îngropat-o pe babã ºi a spus tuturora cã e
bunicã-sa.
Klaus cel mic a dus banii acasã ºi-a trimis iar bãieþaºul
la Klaus cel mare, sã-l roage sã-i dea o ulcicã de mãsurat
baniþe.
- Cum aºa?, spuse Klaus cel mare; nu l-am omorât?
Trebuie sã mã duc sã vãd ce este.
ªi s-a dus chiar el cu ulcica la Klaus cel mic.
- Da’ de unde ai toþi banii ãºtia?, a întrebat el holbând
ochii de mirare când a vãzut atâta bãnet.
- Pe bunicã-mea ai omorât-o, nu pe mine!, a spus Klaus
cel mic. Am vândut-o ºi am luat pe ea o baniþã de bani.
- Bune parale ai luat!, a spus Klaus cel mare. S-a dus
degrabã acasã, a omorât-o pe bunicã-sa, a pus-o în
cãruþã, s-a dus la târg la spiþerie ºi a întrebat pe spiþer dacã
nu cumpãrã un om mort.
- Cine-i mortul ºi de unde îl ai?, a întrebat spiþerul.
- E bunicã-mea!, a spus Klaus cel mare. Am omorât-o
ca s-o vând ºi sã iau pe ea o baniþã de bani.
- Pesemne cã nu eºti în toate minþile – a spus spiþerul.
Sã nu mai spui una ca asta, cã poþi s-o pãþeºti rãu de tot.
ªi spiþerul i-a mai spus lui Klaus cel mare cã e o
nelegiuire ce-a fãcut, cã-i un ticãlos ºi cã are sã fie pedepsit.
Klaus cel mare s-a speriat ºi a sãrit drept în cãruþã, a dat bici
cailor ºi a plecat acasã. Spiþerul ºi toþi care erau pe-acolo au
crezut cã e nebun ºi de aceea l-au lãsat în pace.
„Ai sã-mi plãteºti tu asta cu vârf ºi îndesat – a spus Klaus
cel mare în gând lui Klaus cel mic; ai sã vezi tu ce pãþeºti!”
Cum a ajuns acasã, a luat un sac, cel mai mare pe care-l
avea, s-a dus la Klaus cel mic ºi i-a spus:
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- Iar þi-ai bãtut joc de mine ºi m-ai pãcãlit; întâi mi-am
omorât caii, pe urmã am omorât-o pe bunicã-mea; asta numai
din vina ta; da’ de acuma s-a isprãvit, n-ai sã mã mai
pãcãleºti.
ªi l-a luat pe Klaus cel mic de chicã ºi l-a bãgat în sac,
l-a pus în spate ºi i-a spus:
- Acuma mã duc sã te înec.
Pânã la râu era departe ºi Klaus cel mic nu era chiar aºa
de uºor. Drumul trecea pe lângã bisericã. S-auzea orga ºi
oamenii care cântau în cor. Klaus cel mare s-a oprit ºi a pus
jos, lângã uºa bisericii, sacul cu Klaus cel mic, gândindu-se
cã ar fi bine sã intre în bisericã, s-asculte puþin slujba ºi dupã
aceea sã plece mai departe; Klaus cel mic nu putea sã iasã din
sac ºi toatã lumea era la bisericã. Klaus cel mare a lãsat sacul
la uºã ºi a intrat.
- Ah! Doamne, doamne!, ofta în sac Klaus cel mic ºi se
tot sucea ºi învârtea, dar nu putea sã dezlege sacul. În vremea
asta iatã cã trece pe acolo un vãcar bãtrân cu pãrul alb ºi cu
un toiag în mânã, ºi care mâna din urmã o cireadã de vite;
vitele dãdurã peste sacul în care era Klaus cel mic ºi îl
împinserã.
- Vai! Doamne, a oftat Klaus cel mic; aºa de tânãr ºi
trebuie sã mã duc pe lumea cealaltã!
- ªi eu aºa de bãtrân! – a spus vãcarul – ºi tot nu mai
ajung sã mã duc!
- Dezleagã sacul – a strigat Klaus cel mic. Bagã-te în
locul meu ºi ajungi repede pe lumea cealaltã.
- Cum sã nu, bucuros – a spus vãcarul. A dezlegat sacul
ºi Klaus cel mic a ieºit repede din sac.
- Vezi de cireadã!, a spus moºneagul, apoi s-a bãgat în
sac, iar Klaus cel mic a legat sacul ºi a plecat cu cireada.
Nu mult dupã aceea a ieºit ºi Klaus cel mare din
bisericã.
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A luat sacul iar în spate, dar acum i se pãrea cã nu mai
era aºa de greu ºi chiar aºa ºi era, fiindcã moºneagul era pe
jumãtate mai uºor decât Klaus cel mic.
- Ia uite ce uºor s-a fãcut! Sã ºtii cã-i aºa, pentru cã
m-am dus la bisericã.
ªi Klaus cel mare s-a dus la râu, a aruncat în apã sacul
cu vãcarul cel bãtrân ºi a strigat în urma lui, crezând cã e
Klaus cel mic:
- Ei, de-acuma n-ai sã-þi mai baþi joc de mine! ªi a luato înapoi spre casã. Dar când a ajuns la o rãscruce, iatã cã se
întâlneºte cu Klaus cel mic, care îºi mâna din urma cireada.
- Ce-i asta?, a întrebat Klaus cel mare. Cum? Nu te-am
înecat?
- Ba da – a spus Klaus cel mic; m-ai aruncat adineauri
în apã.
- Da’ atunci de unde ai cãpãtat vitele astea aºa de
frumoase?
- Sunt vite de apã – a zis Klaus cel mic. Sã-þi spun toatã
povestea ºi sã-þi mulþumesc cã m-ai înecat, fiindcã dacã nu
mã înecai, nu mã îmbogãþeam. Mare spaimã am tras când mai aruncat în apã; îmi vîjâia vântul pe la urechi ºi apa era
rece. M-am dus repede la fund, dar nu m-am lovit, pentru cã
pe fundul apei e o iarbã deasã ºi moale. Cum am ajuns s-a ºi
dezlegat sacul ºi am vãzut în faþa mea o fatã frumoasã, în
straie albe ºi cu cununã verde pe cap. M-a luat de mânã ºi mi-a
spus: „Bine ai venit, Klaus cel mic! Uite, îþi dau câteva vite;
pe drum mai încolo, cale de-o poºtã de aici, este o cireadã
întreagã, þi-o dau ºi pe aceea”.
De-abia atunci am vãzut cã râul era un drum pe care
umblau toþi acei care locuiesc în mare. Vin de la mare pe
fundul apei ºi merg pânã departe înãuntrul þãrii, pânã acolo
unde se isprãveºte râul. ªi pe fundul apei sunt numai flori
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frumoase ºi o iarbã verde ºi deasã, de þi-i mai mare dragul; ºi
peºtii îmi lunecau pe la urechi aºa cum zboarã aici pãsãrile
prin vãzduh. ªi oamenii acolo sunt chipeºi, ºi vitele grase ºi
frumoase.
- Da’ de ce te-ai urcat iar sus la noi?, a întrebat Klaus cel
mare. Dacã-i aºa de frumos acolo, eu nu m-aº mai fi întors.
- Uite de ce – a rãspuns Klaus cel mic; fata aceea din apã
mi-a zis cã cireada era pe drum la depãrtare de-o poºtã. Ea
când a zis drum, a înþeles albia râului, cã de vreun alt drum
habar n-avea. Acuma, ce m-am gândit eu, râul are o mulþime
de cotituri ºi dacã mergi pe fundul lui ocoleºti; atunci mai bine
mã urc iar sus ºi o iau de-a dreptul, tai din drum o jumãtate
de poºtã ºi ajung mai repede pânã la cireadã.
- Eºti om norocos!, a spus Klaus cel mare. Da’ ia spune,
oare dacã m-arunc în apã nu pot sã m-aleg ºi eu cu niscai
vite?
- Ba da, cum sã nu!, a zis Klaus cel mic. Numai cã nu te
pot duce în sac la râu cã eºti prea greu. Mai bine hai pânã
acolo, te bag în sac ºi te arunc în apã.
- Îþi mulþumesc – a spus Klaus cel mare. Dar sã ºtii cã
dacã n-oi cãpãta ºi eu ca tine vite de apã, apoi îþi dau o bãtaie
sã mã þii minte!
- Sã n-ai nici o grijã, ai sã capeþi vite câte vrei! ªi s-au
dus amândoi la râu. Când vitele au zãrit apa, cum erau
însetate s-au repezit la râu sã bea.
- Ia uite cum se reped – a spus Klaus cel mic. Vor sã se
ducã iar la fund.
- Hai, ajutã-mã sã intru în sac – a zis Klaus cel mare –
cã dacã nu, te iau la bãtaie!
ªi s-a bãgat în sacul cel mare care fusese aºezat de-a
curmeziºul pe spinarea unui taur.
- Pune ºi un bolovan, ca sã mã scufund mai repede – a
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mai spus Klaus cel mare. Mi-e teamã cã altfel nu ajung la
fund.
- Pun, pun – a spus Klaus cel mic, a bãgat în sac ºi un
bolovan zdravãn, a legat bine sacul ºi l-a împins cu piciorul.
Buf!
Klaus cel mare a cãzut în apã ºi într-o clipã a ºi ajuns la
fund.
- Tare mã tem cã n-are sã gãseascã nici o vitã, dar ce sãi fac, el a vrut, nu eu!, a zis Klaus cel mic ºi s-a dus acasã cu
cireada.
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Lebedele
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eparte de-aici, acolo unde se duc rândunelele când
la noi e iarnã, era odatã un crai care avea
unsprezece bãieþi ºi o fatã pe care o chema Eliza.
Cei unsprezece fraþi erau prinþi, aveau câte o decoraþie
la piept ºi sabie la ºold ºi aºa se duceau la ºcoalã; scriau cu
creioane de diamant pe tãbliþe de aur ºi învãþau pe de rost tot
atât de bine pe cât citeau. Când îi auzeai, ºtiai numaidecât cã
sunt prinþi. Eliza, sora lor, ºedea pe un scãunel de sticlã ºi
avea o carte cu poze care costase o mulþime de parale.
Trãiau bine copiii, numai cã asta n-a þinut prea mult!
Tatãl lor, craiul, s-a însurat cu o crãiasã rea ºi hapsânã,
cãreia nu-i erau dragi copiii. Au putut sã vadã asta chiar de
la început; în palat era petrecere mare ºi ei s-au apucat sã se
joace de-a musafirii; de obicei, când se jucau aºa cãpãtau o
mulþime de prãjituri ºi de mere coapte, acum însã crãiasa cea
nouã le-a dat o ceaºcã cu nisip ºi le-a spus cã se pot juca
foarte bine ºi aºa.
Peste vreo sãptãmânã, crãiasa a dus-o pe Eliza la þarã, la
niºte þãrani, iar pe prinþi atâta i-a tot vorbit de rãu faþã de crai,
cã acesta nici nu s-a mai îngrijit deloc de ei.
- Duceþi-vã ºi voi în lumea largã - le-a spus crãiasa cea
hapsânã; zburaþi ca niºte pãsãri fãrã glas!
Dar n-a fost chiar aºa de rãu cum ar fi vrut ea. Prinþii
s-au prefãcut în unsprezece lebede frumoase. Au scos un
strigãt ºi au ieºit în zbor pe ferestrele palatului ºi au luat-o
peste parc ºi peste pãdure.
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Era dis-de-dimineaþã tare când au trecut pe la cãsuþa în
care stãtea sora lor Eliza. La vremea asta ea dormea. S-au
învârtit pe deasupra casei, ºi-au întins gâturile lungi ºi au
bãtut din aripi, dar nimeni nu i-a vãzut, nici nu i-a auzit. Aºa
cã au plecat mai departe, s-au înãlþat deasupra norilor ºi s-au
tot dus pânã au ajuns la o pãdure care se întindea chiar pânã
la marginea mãrii.
Eliza ºedea în cãsuþa þãranului ºi se juca cu o frunzã
verde de brusture, cã altã jucãrie n-avea; fãcuse o gaurã în
frunzã ºi acum se uita prin gaurã la soare ºi i se pãrea cã vede
ochii limpezi ai fraþilor ei ºi când razele de soare îi alunecau
pe obraz parcã ar fi sãrutat-o ei.
Zilele treceau toate la fel. Când vântul se strecura printre
tufele de trandafir din grãdinã ºi ºoptea: «Cine-i mai frumos
decât voi?», trandafirii clãtinau din cap ºi spuneau: «Eliza».
Când vreo babã ºedea duminicã la uºã cu cartea de rugãciuni
pe genunchi ºi vântul întorcea filele ºi spunea cãrþii: «Cine-i
mai cucernicã decât tine?», cartea rãspundea: «Eliza». ªi
chiar aºa era cum spuneau trandafirii ºi cartea de rugãciuni.
Când a împlinit cincisprezece ani s-a întors acasã. Dar
când a vãzut crãiasa cât era de frumoasã, i-a fost ciudã pe fatã
ºi grozav ar fi vrut s-o schimbe în lebãdã ca ºi pe fraþii ei, dar
n-a îndrãznit sã facã asta chiar îndatã, fiindcã craiul voia sãºi vadã fiica.
Crãiasa s-a dus de dimineaþã în odaia ei de baie, care era
de marmurã, cu sofale moi ºi covoare scumpe. A luat trei
broaºte, le-a sãrutat ºi a spus uneia din ele: «Când are sã intre
în baie Eliza, sã te aºezi pe capul ei ca sã se facã proastã ca
tine!» Altei broaºte i-a spus: «Aºazã-te pe fruntea ei ca sã se
facã urâtã ca tine ºi tatã-sãu sã n-o mai cunoascã!», iar celei
de-a treia broaºte i-a spus: «Aºazã-te pe inima ei, ca sã nu
mai fie cu cugetul curat ºi sã o doarã inima!»
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Dupã aceea a bãgat în apã cele trei broaºte ºi apa
deodatã s-a fãcut verde; a chemat-o pe Eliza, a dezbrãcat-o ºi
a pus-o sã intre în apã. ªi când Eliza a intrat în apã, o broascã
i s-a pus în pãr, alta pe frunte ºi alta pe piept, însã Eliza parcã
nici nu le-ar fi simþit. Când a ieºit din baie, pe apã au rãmas
trei flori roºii de mac. Dacã broaºtele n-ar fi fost veninoase ºi
nu le-ar fi sãrutat vrãjitoarea, s-ar fi prefãcut în trandafiri
roºii, dar oricum, tot în flori au trebuit sã se prefacã, fiindcã
ºezuserã pe capul ºi pe inima Elizei ºi Eliza era aºa de
cucernicã ºi de nevinovatã încât farmecele nu aveau asupra
ei nici o putere.
Crãiasa, când a vãzut aºa, a frecat-o pe fatã cu zeamã de
nucã ºi a înnegrit-o toatã, a uns-o pe faþã cu o alifie rãu
mirositoare ºi i-a încâlcit pãrul. Aºa cã acuma era cu
neputinþã s-o mai cunoascã cineva.
Tatã-su s-a speriat când a vãzut-o ºi a spus cã nu-i fata
lui; nimeni n-a mai cunoscut-o, numai câinele din curte ºi cu
rândunelele ºtiau cã-i ea, dar pe ei nu-i întreba nimeni.
Biata Eliza a început sã plângã ºi s-a gândit la cei
unsprezece fraþi ai ei, care acuma nu mai erau acolo. A plecat
amãrâtã de la palat ºi a umblat o zi întreagã pe câmp ºi prin
mlaºtini ºi seara a ajuns la o pãdure mare. Nu mai ºtia nici ea
încotro sã apuce ºi era tare necãjitã ºi îi era dor de fraþii ei,
care de bunã seamã cã fuseserã alungaþi ca ºi ea. Voia sã-i
caute ºi sã-i gãseascã.
Abia apucase sã intre în pãdure ºi a prins-o noaptea.
Cum nu mai ºtia pe unde sã meargã, s-a aºezat pe muºchiul
moale, ºi-a spus rugãciunea ºi ºi-a pus capul pe o buturugã.
Era o liniºte adâncã, nu bãtea vântul ºi de jur împrejur, prin
iarbã ºi pe muºchi, strãluceau o sumedenie de licurici; când
a atins o creangã cu mâna, gândacii luminoºi au cãzut peste
ea ca niºte stele cãzãtoare.
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Toatã noaptea i-a visat pe fraþii ei; se fãcea cã se jucau
ca altãdatã, când erau mici, scriau cu creioane de diamant pe
tãbliþe de aur ºi se uitau în cartea cu poze care costase o
mulþime de parale, însã pe tãbliþã nu mai scriau ca altãdatã
linii ºi rotocoale, ci isprãvile vitejeºti pe care le fãcuserã; tot
ce trãiserã ºi vãzuserã de atunci încoace. ªi în carte toate
prinseserã viaþã, pãsãrile cântau ºi oamenii ieºeau din carte ºi
vorbeau cu Eliza ºi cu fraþii ei, dar când se întorcea fila, ei
sãreau repede înãuntru, ca sã nu se încurce pozele.
Când s-a trezit, soarele era sus. Eliza nu putea sã-1 vadã,
fiindcã copacii îºi întindeau crengile dese deasupra ei, dar
razele se jucau printre frunze ºi fluturau ca un vãl de aur.
Mireasma rãcoroasã a pãdurii o învãluia ºi pãsãrile aproape
cã i se aºezau pe umeri. Auzea un murmur de apã; erau niºte
pâraie care se vãrsau într-un lac cu fundul de nisip moale. Pe
mal erau tufiºuri dese, numai într-un loc era o deschizãturã
pe care o fãcuserã cerbii ºi pe aici s-a scoborât ºi Eliza cãtre
apã. Lacul era aºa de limpede încât, dacã vântul n-ar fi miºcat
crengile, ai fi putut crede cã-i zugrãvit, aºa de desluºit se
oglindeau pe luciul lui frunzele, ºi cele luminate de soare, ºi
cele care stãteau în umbrã.
Când ºi-a zãrit faþa în apã, s-a speriat vãzând cât era de
urâtã ºi de neagrã. Dar când a luat apã în pumni ºi s-a frecat
pe faþã ºi pe ochi, pielea iar s-a înãlbit; atunci s-a dezbrãcat
ºi s-a bãgat în apã; o fatã mai frumoasã decât ea nu se mai
afla pe lume. Dupã ce s-a îmbrãcat iar ºi ºi-a împletit pãrul,
s-a dus la un pârâu, a luat în pumni apã, a bãut ºi a intrat iar
în pãdure, fãrã sã ºtie nici ea încotro merge. Se gândea la
fraþii ei ºi se gândea cã Dumnezeu n-are s-o lase sã piarã;
doar el pusese sã creascã meri sãlbatici prin pãdure, ca sã
aibã ce mânca vreun rãtãcit flãmând cum era ea. ªi chiar a
gãsit un mãr de-aceºtia cu crengile încovoiate de atâtea mere
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câte avea. A mâncat pânã s-a sãturat, a pus crengile proptele
ºi a plecat mai departe, în întunericul pãdurii. Era aºa de
mare liniºtea încât îºi auzea paºii când cãlca pe frunzele
uscate. Nu era nici o pasãre nicãieri ºi razele de soare nu
strãbãteau prin frunziºul des; trunchiurile copacilor erau aºa
de aproape unul de altul încât fãceau ca un zid de jur
împrejurul ei. Era o singurãtate cum nu mai pomenise ea
niciodatã.
Noaptea a venit, dar de data asta nu mai era nici un
licurici. Mâhnitã, s-a aºezat jos ca sã doarmã ºi i se pãrea cã
ramurile de deasupra ei s-au dat într-o parte ºi Dumnezeu se
uita blând la ea, ºi îngeraºii se uitau ºi ei peste umerii ºi pe
sub braþele lui, ca s-o vadã.
Dimineaþa, când s-a trezit, nu ºtia dacã visase sau dacã
fusese chiar aºa.
A pornit iar prin pãdure ºi s-a întâlnit cu o babã care
culegea într-un paner zmeurã ºi mure. Baba i-a dat ºi ei mure
ºi zmeurã. Eliza a întrebat-o dacã n-a vãzut unsprezece prinþi
cãlãri prin pãdure.
- Nu - a spus baba - da’ ieri am vãzut unsprezece lebede
pe-un râu aici aproape ºi fiecare cu câte o coroanã de aur pe
cap.
Baba a dus-o pe Eliza pânã la un pripor, la picioarele
cãruia ºerpuia un râu mititel; copacii de pe maluri îºi
întindeau unii cãtre alþii ramurile stufoase ºi acolo unde nu
ajunseserã sã se împreune îºi smulseserã din pãmânt
rãdãcinile ºi atârnau cu crengile încâlcite peste apã.
Eliza ºi-a luat rãmas bun de la babã ºi a pornit de-a
lungul râului pânã a ajuns la malul mãrii.
Marea se întindea în faþa ei, dar nu se zãrea nici o luntre;
cum sã meargã mai departe? ªi cum stãtea ea aºa pe gânduri,
privirile i-au cãzut pe pietricelele care umpleau þãrmul.
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Sticlã, fier, piatrã, tot ce arunca marea pe þãrm era ºlefuit ºi
poleit ºi cãpãtase înfãþiºarea apei care era mai moale decât
mâna ei gingaºã. ªi ea s-a gândit: «Apa se miºcã mereu ºi tot
ce-i aspru netezeºte; tot aºa am sã fiu ºi eu, neostenitã; vã
mulþumesc cã m-aþi învãþat asta, voi, valuri veºnic
miºcãtoare! Îmi spune inima cã o datã ºi o datã aveþi sã mã
duceþi la fraþii mei dragi».
Pe iarba de mare udã de pe þãrm erau unsprezece pene
albe de lebãdã. Eliza le-a strâns ºi le-a luat. Era singurãtate
mare ºi acolo, dar Eliza nu se simþea singurã, fiindcã marea
era mereu alta; în câteva ceasuri îºi schimba înfãþiºarea mai
mult decât un lac într-un an întreg. Când trecea câte un nor
mare ºi negru, marea parcã zicea: pot sã fiu ºi întunecatã; pe
urmã bãtea vântul ºi valurile erau albe de spumã, iar când
norii erau roºii ºi vântul stãtea, marea era trandafirie ºi pe
urmã era iarãºi când verde, când albã, dar oricât ar fi fost de
liniºtitã, lângã þãrm apa tot se miºca; se ridica domol ca
pieptul unui copil care doarme. Când soarele tocmai asfinþea,
Eliza a vãzut cum veneau din larg unsprezece lebede cu
coroane de aur pe cap; zburau una dupa alta ºi de departe
parcã erau o panglicã lungã, albã. Eliza s-a ascuns dupã un
tufiº; lebedele s-au lãsat jos ºi ºi-au scuturat aripile mari ºi
albe. Când soarele s-a scufundat în apã, lebedele deodatã
s-au preschimbat în oameni; în faþa Elizei stãteau acuma cei
unsprezece prinþi frumoºi, fraþii ei. Fata a scos un þipãt. Cu
toate cã se schimbaserã mult de când nu-i mai vãzuse, a
ghicit cã fraþii ei erau. S-a repezit în braþele lor, a spus
fiecãruia pe nume ºi fraþii nu mai puteau de bucurie cã au
gãsit-o iar pe sora lor, care acuma era mare ºi frumoasã.
Râdeau ºi plângeau ºi spuneau cât de rãu se purtase mama
vitregã cu ei toþi.
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- Noi - a zis fratele cel mai mare - suntem lebede numai
cât stã soarele pe cer; îndatã ce soarele apune ne cãpãtãm iar
înfãþiºarea omeneascã. De aceea trebuie sã avem grijã ca la
apusul soarelui sã avem pãmântul sub picioare, fiindcã dacã
ne prinde noaptea în vãzduh, deasupra apei, cãdem în chip de
oameni în apã ºi ne înecãm. Nu locuim aici. Stãm într-o þarã
tot aºa de frumoasã ca asta, de cealaltã parte a mãrii, dar
drumul pânã acolo e lung. Trebuie sã trecem în zbor marea ºi
nu-i nici o insulã pe care sã poposim noaptea. Este numai o
stâncã îngustã în mijlocul mãrii; de-abia avem loc sã stãm
strânºi unul lângã altul; când marea-i zbuciumatã, valurile ne
stropesc pânã sus, dar noi stãm neclintiþi ºi mulþumim lui
Dumnezeu cã avem unde sã poposim. ªi stãm aºa toatã
noaptea, cu chipurile noastre de oameni; dacã n-ar fi stânca
asta, n-am putea sã ne mai vedem niciodatã þara noastrã
dragã, fiindã ne trebuie douã zile, cele mai lungi ale anului,
ca sã ajungem pânã aici. Numai o datã pe an ne este îngãduit
sã ne întoarcem în þarã ºi nu putem sta decât unsprezece zile,
în care timp zburãm pe deasupra pãdurii de unde putem sã
zãrim palatul în care ne-am nãscut ºi unde stã tata ºi sã
vedem turla bisericii în care-i înmormântatã mama. Aici
parcã toþi copacii ºi toate tufiºurile sunt rude cu noi, aici
aleargã pe câmpie caii sãlbatici pe care i-am vãzut în
copilãria noastrã, aici lemnarii cântã vechi cântece dupã care
jucam când eram copii, aici e patria noastrã, încoace ne trage
mereu inima sã venim ºi aici, în sfârºit, te-am gãsit surioarã
dragã. Numai douã zile putem sã mai rãmânem ºi dupã aceea
trebuie sã plecãm iar pe deasupra mãrii, într-o þarã minunatã,
dar care nu-i þara noastrã. Dar cum sã te luãm cu noi, cã
n-avem nici corabie, nici luntre?
- N-aº putea oare sã vã mântui de vrajã?, i-a întrebat ea.
ªi aºa au stat de vorbã mai toatã noaptea ºi au aþipit doar
câteva ceasuri.
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Eliza s-a trezit de fâlfâitul aripilor pe deasupra ei. Fraþii
se schimbaserã iar în lebede. Au zburat de câteva ori de jur
împrejur, apoi ºi-au întins aripile ºi au plecat în zori; cel mai
tânãr însã a rãmas în urmã, s-a lãsat în jos ºi ºi-a plecat capul
pe genunchii ei ºi ea 1-a mângâiat pe aripi; toatã ziua au stat
aºa împreunã. Cãtre searã au venit ºi ceilalþi ºi când soarele
a asfinþit, s-au prefãcut iar în oameni.
- Mâine - au spus ei - plecãm ºi nu ne mai putem
întoarce decât peste un an. Nu putem sã te lãsãm aici. Mai
bine hai cu noi. Suntem destul de voinici ca sã te ducem în
braþe, atunci de ce adicã n-am putea sã te luãm pe aripi ºi sã
zburãm cu tine pe deasupra mãrii?
- Da, da, luaþi-mã cu voi - a spus Eliza.
Toatã noaptea au lucrat ºi au împletit o plasã mare ºi
groasã din rãchitã mlãdioasã ºi trestie tare. Au pus-o pe Eliza
în plasã ºi, când a rãsãrit soarele ºi fraþii s-au prefãcut iar în
lebede, au apucat plasa cu pliscurile ºi s-au înãlþat în zbor,
spre nori, cu sora lor, care încã dormea. Razele soarelui îi
cãdeau drept pe obraz ºi de aceea o lebãdã zbura chiar
deasupra capului ei, ca sã-i facã umbrã cu aripile.
Erau departe-n larg când Eliza s-a trezit; întâi a crezut cã
viseazã când s-a vãzut dusã aºa prin aer pe deasupra mãrii.
Lângã ea erau o creangã de zmeurã ºi o legãturã de rãdãcini
bune de mâncat. Fratele cel mai mic le culesese ºi le pusese
acolo. Ea i-a mulþumit c-un zâmbet, fiindcã ºtia care era: era
acela care îi zbura deasupra capului ºi îi fãcea umbrã cu
aripile.
Erau aºa de sus încât o corabie dedesubtul lor pãrea un
pescãruº alb. Deodatã au ajuns deasupra unui nor mare, dar
când Eliza s-a uitat mai bine, era un munte ºi pe munte
alergau umbra ei ºi umbrele celor unsprezece lebede. Era
o priveliºte mai minunatã decât tot ce vãzuse ea vreodatã.
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Dar când soarele s-a urcat mai sus pe cer ºi muntele a rãmas
în urmã, au pierit ºi umbrele.
Toatã ziua au zburat prin vãzduh ca o sãgeatã
zbârnâitoare; totuºi mergeau mai încet decât de obicei,
fiindcã acuma o duceau ºi pe Eliza cu ei. Vremea a început
sã se strice. Se fãcea searã. Eliza vedea cu îngrijorare cum
soarele se lasã cãtre asfinþit ºi stânca din mijlocul mãrii nu se
zãrea. I se pãrea cã lebedele dãdeau ºi mai tare din aripi. Era
vina ei cã nu puteau sã zboare destul de repede; când soarele
avea sã apunã, ei aveau sã se facã iar oameni, sã cadã în apã
ºi sã se înece. Se ruga în gând lui Dumnezeu, dar stânca tot
nu se zãrea. Se întuneca ºi vântul bãtea tot mai tare, vestind
furtuna. Norii deºi ºi negri acoperirã cerul ameninþãtor ºi plin
de fulgere, care þâºneau unul dupã altul.
Soarele ajunsese chiar la marginea apei. Elizei îi bãtea
inima cu putere. Deodatã lebedele se lãsarã în jos aºa de
repede încât ea a crezut cã se prãbuºesc; dar ele au zburat mai
departe. Soarele era pe jumãtate în apã; deodatã se zãri sub
dânsa stânca. De sus nu pãrea mai mare decât o focã cu capul
afarã din apã. Soarele se cobora repede din dosul zãrii;
acuma nu mai era decât ca o stea. În sfârºit, piciorul ei atinse
stânca ºi soarele se stinse cum se stingea cea din urmã
pâlpâire a unei hârtii aprinse. Fraþii stãteau braþ la braþ în
jurul ei ºi nu era loc pe stâncã decât numai pentru ei toþi.
Marea se lovea de stâncã ºi împrãºtia o ploaie de stropi peste
dânºii; cerul era mereu sfâºiat de fulgere ºi tunetul bubuia
întruna, dar fraþii ºi cu sora se þineau de mânã ºi asta le dãdea
mângâiere ºi curaj.
A doua zi în zori vremea s-a liniºtit; cum a rãsãrit
soarele, lebedele au plecat în zbor cu Eliza. Marea era încã
zbuciumatã; de sus, de unde erau ei, spuma albã de pe
întinsul verde întunecat al valurilor parcã ar fi fost milioane
de lebede care pluteau pe apã.
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Când soarele era sus, Eliza a vãzut în faþa ei plutind în
vãzduh niºte munþi cu piscuri acoperite de zãpadã; în
mijlocul lor se ridica un palat mare ºi înalt, cu mai multe
rânduri de stâlpi, unii peste alþii; în jurul lui erau pãduri de
palmieri ºi flori minunate, mari cât niºte roþi de moarã. Ea a
întrebat dacã asta e þara la care trebuiau sã ajungã, dar
lebedele au clãtinat din cap, fiindcã ceea ce vedea ea era
palatul pe care ºi-l clãdeºte în nori Fata Morgana, ºi care se
schimba mereu, ºi în care oamenii nu pot pãtrunde. Eliza s-a
uitat mai bine ºi deodatã munþii, pãdurile ºi palatul s-au
prãbuºit ºi în locul lor au rãsãrit douãzeci de biserici, toate la
fel, cu turnuri înalte ºi ferestre arcuite. Parcã se auzea ºi orga,
dar era numai marea care vuia. Când s-au apropiat, bisericile sau preschimbat în tot atâtea corãbii, iar când Eliza s-a uitat
mai bine a vãzut cã erau neguri care pluteau pe apã. Întradevãr, totul în faþa lor se schimba mereu. În sfârºit au zãrit
þara cea aievea la care voiau sã ajungã. În faþa lor, departe,
erau munþi albaºtri, pãduri de cedri, oraºe ºi palate. Soarele
nu asfinþise când au ajuns la o peºterã în care muºchiul moale
era ca un covor.
- Sã vedem ce-ai sã visezi aici la noapte - a spus fratele
cel mai mic ºi i-a arãtat odaia ei de culcare.
- Sã dea Dumnezeu sã visez cum aº putea sã vã scap - a
spus ea.
S-a rugat lui Dumnezeu s-o ajute ºi s-a culcat. Deodatã
i s-a pãrut cã zboarã ºi ajunge la palatul zânei Morgana. Zâna
i-a ieºit înainte, frumoasã ºi strãlucitoare, ºi totuºi semãna cu
baba din pãdure care îi dãduse zmeurã ºi-i spusese de
lebedele cu coroane de aur pe cap.
- Fraþii tãi pot sã scape - a zis zâna - numai sã ai rãbdare
ºi sã nu-þi fie fricã. E drept cã apa, deºi e mai moale decât
mâinile tale, totuºi ºlefuieºte pietrele, dar ea nu simte durerea
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pe care au s-o simtã degetele tale ºi ea nu are o inimã ºi nu
simte frica ºi chinul pe care ai sã le simþi tu. Vezi tu urzica
asta pe care o þin în mânã? Urzici de acestea cresc prin
preajma peºterii în care dormi tu acuma ºi numai acestea care
cresc pe-aici ºi cele care cresc în cimitir sunt bune. Pe acestea
tu trebuie sã le culegi ºi sã nu te sperii cã au sã te usture
mâinile. Dupã aceea sã le zdrobeºti cu piciorul ºi sã faci din
ele fire ºi cu firele acestea sã þeºi ºi sã coºi unsprezece cãmãºi
cu mâneci lungi ºi sã le arunci peste cele unsprezece lebede
ºi atunci vraja are sã se desfacã. Dar sã ºtii cã din clipa în
care ai sã începi lucrul ºi pânã ai sã-1 isprãveºti nu trebuie
sã vorbeºti deloc, chiar dacã ar trece ani ºi ani de zile. Cel
dintâi cuvânt pe care îl vei rosti va strãpunge ca un cuþit
inima fraþilor tãi; de limba ta atârnã viaþa lor. Bagã bine de
seamã!
Zâna a lovit-o uºurel cu urzica peste mânã; Eliza a simþit
ca o arsurã ºi s-a trezit. Se fãcuse ziuã ºi lângã ea era o urzicã
la fel cu aceea din vis. Fata a cãzut în genunchi, a mulþumit
lui Dumnezeu ºi a ieºit din peºterã ca sã-ºi înceapã lucrul.
Culegea urzici cu mâinile ei gingaºe ºi urzicile o ardeau
ca focul; mâinile ºi braþele ei erau pline de bãºici, dar ea
îndura bucuroasã orice, numai sã poatã scãpa pe fraþii ei de
vrajã. Zdrobea urzicile cu piciorul ºi le prefãcea în fire verzi.
Dupã ce a apus soarele, au venit fraþii ºi s-au speriat
când au vãzut cã Eliza e rãnitã; ei credeau cã-i iar vreo vrajã
de-a maºterii; când însã i-au vãzut mâinile, au înþeles ce face
sora lor pentru dânºii ºi fratele cel mai mic a început sã
plângã pe mâinile ei ºi acolo unde cãdeau lacrimile bãºicile
usturãtoare piereau.
Toatã noaptea a lucrat, fiindcã simþea cã nu mai are
liniºte pânã nu scapã de vrajã pe fraþii ei. În ziua urmãtoare,
dupã ce lebedele au plecat, ea a rãmas singurã, dar niciodatã
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n-a trecut vremea mai repede. O cãmaºã era gata; tocmai
începuse pe-a doua când deodatã s-a auzit un corn de
vânãtoare. Eliza s-a speriat. Cornul suna tot mai aproape
ºi s-auzeau ºi câinii lãtrând. Eliza a intrat repede în peºterã,
ºi-a adunat grãmadã urzicile pe care le culesese ºi le zdrobise
ºi s-a aºezat pe ele.
Deodatã din râpã a ieºit un câine ºi dupã el altul, ºi încã
unul; toþi au început sã latre la gura peºterii ºi în curând
vânãtorii au fost ºi ei acolo sã vadã ce-i. Cel mai frumos
dintre ei ºi care era craiul þãrii aceleia s-a apropiat de Eliza;
fatã mai frumoasã decât ea nu vãzuse niciodatã.
- Cum ai ajuns aici, fatã frumoasã?, a întrebat-o el.
Eliza a dat numai din cap, pentru cã n-avea voie sã
vorbeascã, cã dacã vorbea punea în primejdie viaþa fraþilor ei.
Mâinile ºi le-a ascuns sub ºorþ, ca sã nu vadã craiul ce trebuia
ea sã îndure.
- Hai cu mine - a spus el; nu trebuie sã mai stai aici!
Dacã eºti tot aºa de bunã pe cât eºti de frumoasã, am sã te
îmbrac numai în catifea ºi-n mãtase, am sã-þi pun pe cap
coroanã de aur ºi ai sã stai în palatul cel mai frumos pe
care-1 am.
ªi craiul a luat-o pe Eliza ºi a aºezat-o pe cal lângã el.
Ea plângea ºi-ºi frângea mâinile. ªi atunci craiul a spus:
- Eu îþi vreau numai binele. O datã ºi o datã ai sã-mi
mulþumeºti.
ªi a pornit cu ea prin munþi, cu vânãtorii dupã dânsul.
Soarele asfinþea când au ajuns în cetatea de scaun a þãrii, oraº
cu multe biserici ºi palate. Craiul a dus-o pe Eliza la palatul
lui, unde prin sãli de marmurã clipoceau havuzuri ºi pereþii
erau zugrãviþi ºi tavanele erau ºi ele zugrãvite. Eliza însã nu
se uita la nimic, era mâhnitã ºi plângea. Slujitoarele au
îmbrãcat-o cu haine scumpe, i-au pus mãrgãritare în pãr ºi
mãnuºi în degetele urzicate.
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Gãtitã cum era acuma, era atât de frumoasã încât
curtenii s-au închinat ºi mai adânc în faþa ei ºi craiul a hotãrât
sã se însoare cu ea, deºi duhovnicul curþii clãtina din cap ºi
zicea cã fata asta frumoasã, gãsitã în pãdure, era o vrãjitoare
care 1-a orbit pe crai ºi i-a furat minþile.
Craiul însã nu a ascultat ce spune, a pus muzica sã cânte,
a poruncit cele mai bune bucate ºi a pus fete frumoase s-o
însoþeascã dansând. Apoi a dus-o pe Eliza prin grãdini pline
de miresme ºi prin odãi mãreþe, dar ea nici nu zâmbea mãcar,
fiindcã era nãpãditã de durere. Când au ajuns în odãile ei,
craiul a deschis o uºã ºi i-a arãtat Elizei o cãmãruþã aºternutã
cu covoare verzi ºi scumpe ºi care semãna cu peºtera în care
o gãsise. Pe jos era mãnunchiul de fire pe care ea le scosese
din urzici ºi de-un cui era atârnatã cãmaºa pe care tocmai o
isprãvise; toate fuseserã aduse de un vânãtor, care le socotise
drept o ciudãþenie.
- Aici ai sã crezi cã eºti tot la tine acasã - a spus craiul.
Uite ºi lucrul pe care-1 lucrai.
Când Eliza a vãzut lucrul care îi era ei drag, un zâmbet
i-a rãsãrit pe buze ºi sângele i s-a întors în obraji. S-a gândit
la mântuirea fraþilor ei, a sãrutat mâna craiului ºi el a
strâns-o la piept ºi a poruncit sã tragã clopotele ºi sã
vesteascã nunta. Frumoasa fatã mutã din pãdure era acum
crãiasa þãrii aceleia.
Duhovnicul i-a spus craiului câteva vorbe rele la ureche,
dar ele n-au ajuns pânã la inima lui. Nunta s-a fãcut ºi
duhovnicul a trebuit chiar el sã-i puie Elizei pe cap coroana
ºi când i-a pus-o i-a apãsat-o aºa de tare pe frunte cã a durut-o.
Dar inima o durea ºi mai tare când se gândea la fraþii ei ºi
durerile trupului nu le mai simþea. Gura ei era mutã; fiindcã
o singurã vorbã ar fi curmat viaþa fraþilor ei, dar ochii ei
vorbeau ºi arãtau o adâncã dragoste craiului celui bun ºi
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frumos, care fãcea tot ce putea ca s-o bucure. Îi era drag tot
mai tare ºi mult ar fi vrut ea sã-i spunã ce are pe suflet ºi ceo doare. Dar nu putea, trebuia sã fie mutã ºi mutã sã
sãvârºeascã lucrul pe care-l începuse. Noaptea se scula de
lângã el ºi se ducea în cãmãruþã ºi þesea cãmaºã dupã
cãmaºã; dar când s-o înceapã pe a ºaptea, n-a mai avut fire.
În cimitir ea ºtia cã sunt urzici de care avea nevoie, dar
trebuie sã se ducã chiar ea sã le culeagã; cum sã facã oare ca
s-ajungã pânã la ele?
«Ce-i durerea degetelor pe lângã chinul pe care îl îndurã
inima mea?, se gândea ea. Trebuie sã încerc numaidecât!»
Cu inima strânsã ca ºi cum ar fi fãcut ceva rãu, a ieºit pe
furiº în grãdina luminatã de lunã, a pornit prin aleile lungi,
apoi pe strãzile pustii ºi a ajuns la cimitir.
Un singur om o vãzuse, duhovnicul. Numai el fusese
treaz pe când toatã lumea dormea. ªi el se gândi cã avusese
dreptate când spusese cã nu-i lucru curat cu crãiasa; era fãrã
nici o îndoialã vrãjitoare ºi înºelase pe crai ºi pe toatã lumea.
Duhovnicul a spus craiului ce vãzuse ºi ce credea el cã
ar fi ºi, la vorbele aspre pe care le rostea, pe obrajii craiului
au curs douã lacrimi grele. În inima lui a pãtruns îndoiala.
Noaptea s-a prefãcut cã doarme, dar n-a dormit ºi a vãzut
cum Eliza s-a sculat ºi s-a dus încetiºor în cãmãruþa ei; ºi asta
se întâmpla în fiecare noapte.
Cu fiecare zi care trecea, faþa craiului se întuneca tot
mai tare. Eliza vedea asta, dar nu înþelegea de ce ºi se
îngrijora, dar ºi mai tare se îngrijora când se gândea la fraþii
ei. Cu lacrimi fierbinþi, ea uda catifeaua ºi purpura crãiascã.
ªi iatã cã lucrul ei s-apropia de sfârºit; doar o cãmaºã mai
trebuia, dar acuma iar nu mai avea fire ºi nici o urzicã;
trebuia deci sã se mai ducã o datã, cea din urmã, la cimitir ºi
sã culeagã niºte urzici. Se gândea cu fricã la drumul pânã
acolo, dar nu s-a lãsat clintitã în voinþa ei.
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Noaptea a ieºit din palat ºi s-a dus, dar de data asta
craiul ºi duhovnicul s-au luat dupã ea; au vãzut cum Eliza a
intrat pe poarta cimitirului ºi când au intrat ºi ei au vãzut cum
niºte vrãjitoare ºedeau pe o lespede de mormânt. Craiul ºi-a
întors capul în altã parte, fiindcã ºi-a închipuit cã printre ele
e ºi aceea care adormise asearã cu capul pe pieptul lui.
- Poporul o va judeca - a spus el - ºi poporul a judecat-o ºi
a osândit-o sã fie arsã pe rug.
Au luat-o pe Eliza din odãile cele frumoase ºi au dus-o
într-o hrubã neagrã ºi umedã în care vântul intra ºuierând
printre gratii; în loc de catifea ºi mãtase i-au dat mãnunchiul
de urzici ca sã-ºi punã capul pe ele. Cãmãºile aspre ºi
usturãtoare pe care le þesuse i le-au dat ca sã se înveseleascã,
dar nimic n-ar fi putut sã-i fie mai drag decât ele ºi ea a
început iar sã lucreze ca sã le isprãveascã. Afarã, copiii de pe
uliþã cântau cântece în care îºi bãteau joc de dânsa ºi nimeni
nu-i spunea o vorbã de mângâiere.
Spre searã iatã cã la gratii s-a auzit un fâlfâit de aripi;
era fratele cel mai mic; aflase unde era sorã-sa ºi venise s-o
vadã. Ea a început sã plângã de bucurie, deºi se gândea cã
noaptea asta avea sã fie cea din urmã pe care o mai avea de
trãit. Dar bine cel puþin cã erau cãmãºile aproape gata ºi fraþii
ei erau aici!
Duhovnicul a venit sã stea în ceasul din urmã cu dânsa,
fiindcã aºa fãgãduise craiului; dar ea a clãtinat din cap ºi 1-a
rugat din ochi sã plece. Noaptea asta voia sã-ºi isprãveascã
lucrul, cã dacã nu-l isprãvea, atunci toate fuseserã degeaba,
necazurile, lacrimile ºi nopþile ei nedormite. Duhovnicul a
plecat spunându-i vorbe aspre. Eliza însã ºtia cã era
nevinovatã ºi nu s-a sinchisit de vorbele lui ºi s-a pus sã
lucreze.
ªoriceii umblau repede încoace ºi încolo ºi îi aduceau
urzicile la picioare, ca s-o ajute ºi ei cât de cât. La fereastrã a
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venit o pasãre ºi i-a cântat toatã noaptea tot cântece vesele,
ca s-o îmbãrbãteze.
Cu vreun ceas înainte de rãsãritul soarelui, cei
unsprezece fraþi au venit la poarta palatului ºi au cerut sã fie
duºi în faþa craiului. Li s-a rãspuns cã nu se poate, e noapte,
craiul doarme ºi nu vrea sã fie trezit. S-au rugat, au ameninþat, a venit straja, a ieºit ºi craiul ºi a întrebat ce este; dar
tocmai atunci a rãsãrit soarele ºi pe cei unsprezece fraþi
nu i-a mai vãzut nimeni; dar pe deasupra castelului zburau
unsprezece lebede.
La poarta oraºului se adunase lume de pe lume sã vadã
cum au s-o ardã pe vrãjitoare. O mârþoagã trãgea cãruþa în
care era Eliza; o îmbrãcaserã cu o rochie de pânzã de sac,
pãrul ei cel frumos îi atârna desfãcut pe umeri, obrajii îi erau
galbeni, buzele i se miºcau încetiºor ºi degetele ei împleteau
firele verzi de urzicã. Nici chiar pe drumul cãtre moarte ea
nu-ºi lãsa lucrul. La picioarele ei erau zece cãmãºi, la a
unsprezecea lucra acuma. Lumea râdea de ea:
- Ia uite vrãjitoarea cum tot ºoºoteºte! Nu spune
rugãciuni, cine ºtie ce vrãji o fi fãcând! ªi ºi-a luat ºi lucrul
ei afurisit! Sã i-1 rupem în bucãþi!
ªi lumea s-a repezit ºi a vrut sã ia cãmãºile ºi sã le rupã,
dar deodatã au venit în zbor unsprezece lebede ºi s-au aºezat
de jur împrejurul ei în cãruþã ºi au început sã dea din aripi.
Lumea s-a tras înapoi speriatã.
- E semn ceresc! E nevinovatã!, ºopteau mulþi, dar nu
îndrãzneau sã spunã cu glas tare.
Cãlãul a luat-o de mânã, dar Eliza a aruncat cele
unsprezece cãmãºi peste lebede ºi deodatã au rãsãrit
unsprezece prinþi frumoºi; numai cel mai tânãr avea la un
umãr aripã în loc de braþ, deoarece cãmaºa lui avea numai o
mânecã, din pricinã cã Eliza nu mai avusese timp s-o facã ºi
pe cealaltã.
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- Acuma pot sã vorbesc - a spus ea; sunt nevinovatã!
Când lumea a vãzut ce s-a întâmplat, s-a închinat în faþa ei,
dar ea a cãzut leºinatã în braþele fraþilor ei: încordarea,
spaima ºi durerea o copleºiserã.
- Da, e nevinovatã!, a spus fratele cel mai mare ºi a
povestit tot ce se întâmplase. În timp ce vorbea s-a rãspândit
o mireasmã parcã de mii ºi mii de trandafiri, fiindcã fiecare
lemn din rug fãcuse rãdãcini ºi scosese ramuri. Rugul era
acuma ca o tufã mare de trandafiri roºii, care toþi erau
înfloriþi, în vârf cu o floare albã ºi strãlucitoare, care lumina
ca o stea. Craiul a cules-o ºi a prins-o Elizei în piept. ªi
atunci ea s-a trezit uºoarã ºi seninã.
Toate clopotele au început sã batã singure ºi pãsãri
multe au venit în stoluri; ºi a fost iar nuntã la palat, dar o
nuntã cum nici un crai nu mai vãzuse vreodatã.
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Zâna mãrii

D

eparte-n largul mãrii apa e albastrã ca albãstrelele
ºi limpede cum e cristalul, dar e ºi foarte adâncã,
atât de adâncã încât nici o ancorã nu poate ajunge pânã la
fund; ar trebui sã pui o mulþime de turnuri de bisericã, unele
peste altele, ca sã ajungi de la fund pânã la luciul apei.
Sã nu credeþi însã cã acolo nu-i decât nisip ºi mâl; nu,
acolo cresc copaci ciudaþi ºi ierburi ciudate, ºi tulpinile ºi
frunzele lor sunt aºa de mlãdioase încât se clatinã la cea mai
micã miºcare a apei, parcã ar fi vii. Toþi peºtii, mici ºi mari,
se strecoarã printre ramuri cum se strecoarã pãsãrile prin
vãzduh. În locul unde-i cea mai mare adâncime e palatul
împãratului mãrii; zidurile sunt de mãrgean ºi ferestrele
înalte ºi arcuite sunt de chihlimbar strãveziu; acoperiºul e
fãcut din scoici care se deschid ºi se închid dupã cum se
miºcã apa. ªi în fiecare scoicã e un mãrgãritar de preþ; numai
unul ºi ar fi destul sã împodobeascã mãreþ coroana unui rege.
Împãratul mãrii era de multã vreme vãduv ºi casa i-o
þinea mamã-sa, bãtrâna. Era o femeie înþeleaptã, dar foarte
mândrã de neamul ei; purta douãsprezece stridii pe coadã, pe
când nobilii aveau numai câte ºase. Încolo, era femeia vrednicã,
mai ales cã þinea foarte mult la nepoatele ei, domniþele mãrii.
Acestea erau ºase la numãr ºi toate frumoase, dar cea mai
micã era cea mai frumoasã dintre toate; pielea ei era gingaºã
ºi moale ca o petalã de trandafir, ochii albaºtri ca niºte lacuri
adânci, dar, ca ºi celelalte, nu avea picioare ºi trupul în partea
de jos avea o coadã de peºte.
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Toatã ziua fetele se jucau prin odãile palatului din ai
cãrui pereþi creºteau flori vii. Când deschideau festrestrele de
chilimbar, intrau înãuntru peºti, aºa cum intrã la noi
rândunelele când deschidem ferestrele. Peºtii veneau pânã-n
preajma domniþelor, mâncau din palmã ºi se lãsau mângâiaþi.
Afarã, în faþa palatului era o grãdinã mare cu copaci
roºii ºi albaºtri; poamele strãluceau ca aurul ºi florile ca
focul, ºi tulpinile ºi frunzele se miºcau întruna. Pe jos era un
nisip foarte fin ºi albastru ca o flacãrã de pucioasã. Peste tot
plutea un soi de luminã albastrã, încât ai fi crezut cã eºti sus
în vãzduh cu cerul deasupra ºi dedesubt ºi nu cã eºti în fundul
mãrii. Când apa era liniºtitã se putea zãri soarele ca o floare
mare, roºie, din care se revãrsa lumina.
Fiecare domniþã îºi avea în grãdinã un loc al ei, în care
sãdea ce-i plãcea. Una dãduse stratului ei de flori formã de
balenã, alteia îi plãcuse sã ºi-l facã pe-al ei dupã chipul ei
însãºi, iar cea mai micã îºi fãcuse stratul rotund ca soarele ºi
sãdise numai flori roºii ca ºi el. Domniþa cea mai micã era o
fatã tãcutã ºi gânditoare ºi în timp ce surorile ei adunau toate
lucrurile ciudate care cãzuserã de prin corãbii scufundate, ea,
în afarã de florile cele roºii, care semãnau cu soarele, nu
voise sã aibã decât o statuie. Era un bãiat frumos, sculptat din
marmurã albã ºi pe care-l gãsiserã într-o zi prãbuºit în fundul
mãrii. Domniþa a sãdit lângã statuie volburã trandafirie ºi
volbura a crescut ºi ramurile ei atârnau peste bãiatul de
marmurã aplecându-se cãtre nisipul albastru de pe jos, pe
care umbra se aºtenea albastrã ºi tremura întruna ca ºi
ramurile. Ai fi zis cã vârful ºi cu rãdãcinile se jucau împreunã
ºi parcã tot voiau sã se sãrute.
Cea mai mare bucurie a ei era sã vorbeascã despre
lumea oamenilor. Bunicã-sa mereu trebuia sã-i spuie tot ce
ºtie despre corãbii ºi despre oraºe, despre oameni ºi despre
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animalele care trãiesc sus pe pãmânt. Fetei i se pãrea mai cu
seamã frumos cã sus, pe pãmânt, florile au mireasmã, nu ca
florile din fundul mãrii, care n-au parfum, ºi cã pãdurile sunt
verzi, iar peºtii care se zãresc printre ramurile copacilor cântã
de þi-i mai mare dragul; bunica le zicea pãsãrile peºti, fiindcã
altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, cã nu vãzuserã
niciodatã pãsãri.
- Când aveþi sã împliniþi cincisprezece ani - spunea
bunica - o sã aveþi voie sã ieºiþi la faþa mãrii, sã vã aºezaþi pe
stâncã la lumina lunii ºi sã vedeþi corãbiile cele mari, ºi o sã
vedeþi ºi oraºe, ºi pãduri.
ªi iatã cã a venit vremea când sora cea mai mare a avut
cincisprezece ani. Între surori era deosebire tot de câte un an,
aºa cã cea mai micã era cu cinci ani mai tânãrã decât cea mai
mare ºi mai avea deci de aºteptat cinci ani pânã sã ajungã ºi
ea sã se ridice din fundul mãrii ºi sã vadã cum e la noi pe
pãmânt. Cea mai mare a fãgãduit celorlalte sã le povesteascã
ce a vãzut ºi ce lucruri frumoase a gãsit; fiindcã ce le spunea
bunica nu le era destul, voiau sã afle mai mult decât ce
povestea ea.
Nici una nu era aºa de curioasã cum era cea mai micã,
tocmai ea care avea de aºteptat mai mult decât toate, ºi care
era aºa de cuminte ºi de gânditoare. Adesori, noaptea,
deschidea fereastra ºi stãtea ceasuri întregi uitându-se prin
apa albãstruie cum peºtii dãdeau din coadã ºi din aripioare.
Putea sã zãreascã luna ºi stelele; de-acolo din fund se vedeau
ºters prin apã, însã mult mai mari decât le vedem noi. Când
pe sub ele trecea deodatã ceva care semãna cu un nor negru,
ea ºtia cã era o balenã care trecea pe deasupra ei sau o corabie
pe care erau oameni mulþi; desigur cã ei nici nu se gândeau
cã o fatã drãgãlaºã din fundul mãrii stã dedesubt ºi îºi
întindea mâinile albe cãtre pântecele corãbiei.
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ªi aºa cum am spus, domniþa cea mai mare împlinise
cincisprezece ani ºi avea nevoie acuma sã iasã la faþa mãrii.
Când s-a întors avea o sumedenie de lucruri de povestit,
dar mai frumos decât toate era, zicea ea, sã stai pe un grind
de nisip la lumina lunii, când marea e liniºtitã, ºi sã te uiþi la
oraºul aºezat pe coasta mãrii, în care strãlucesc lumini ca
sute de stele, sã auzi muzica ºi vuietul trãsurilor ºi al
oamenilor, sã priveºti turnurile bisericilor ºi sã asculþi
clopotele. ªi sora cea mai tânãrã ardea de dorinþa de a vedea
toate aceste lucruri ºi asta tocmai din pricinã cã nu putea sã
se ducã sã stea sus pe pãmânt.
Seara s-a dus iar la fereastrã ºi s-a uitat prin apa albastrã;
se gândea cum o fi oraºul cel zgomotos ºi i se pãrea cã aude
clopotele.
Peste un an, altã sorã de-a ei a cãpãtat învoire sã se urce
la faþa apei ºi sã înoate pânã unde-o vrea. A ieºit din mare
când asfinþea soarele ºi priveliºtea asta i s-a pãrut cã-i cel mai
frumos lucru pe care l-a vãzut. Spunea cã tot cerul parcã era
din aur ºi nourii erau aºa de minunaþi, cum nici nu se putea
închipui, zburau pe cer, roºii ºi albaºtri, dar ºi mai repede
decât nourii zbura, asemenea unui vãl lung ºi alb, un stol de
lebede cãtre soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri ºi
curând dupã aceea a pierit ºi lumina trandafirie care umplea
faþa mãrii ºi nourii.
A mai trecut un an ºi s-a urcat sus ºi sora de-a treia. Asta
era cea mai îndrãzneaþã din toate; a intrat pe gura unui fluviu
care se vãrsa în mare. Pe dealuri verzi, pe de o parte ºi de
alta, erau podgorii; printre pãduri minunate se iveau case ºi
castele ºi în copaci erau pãsãri care cântau. La o cotiturã a dat
de-un cârd de copii care se scãldau ºi se hârjoneau în apã; a
vrut sã se joace ºi ea cu dânºii, dar copiii au fugit speriaþi ºi
deodatã a venit un animal mititel ºi negru; era un câine, dar
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ea nu mai vãzuse câini pânã atunci; a început sã latre la dânsa
aºa de tare, cã ei i-a fost fricã ºi s-a întors repede înapoi în
mare. ªi acuma ea zicea cã niciodatã n-are sã uite pãdurile,
dealurile ºi pe copiii aceia drãgãlaºi, care puteau sã înoate,
deºi nu aveau coadã.
Cea de-a patra sorã nu era aºa de viteazã ºi a rãmas în
mijlocul mãrii. Spunea cã acolo e mai frumos; te uiþi ºi vezi
pânã departe de jur împrejur ºi cerul deasupra e ca un clopot
de sticlã. Vãzuse ºi corãbii, dar numai de departe tare, parcã
erau niºte pescãruºi; delfinii poznaºi se dãdeau de-a tumba ºi
balenele cele mai mari împroºcau apã pe nãri, parcã erau în
toate pãrþile numai fântâni þâºnitoare.
ªi iatã cã i-a venit rândul celei de-a cincea surori. Ziua
ei de naºtere cãdea iarna ºi de aceea ea a vãzut ce nu vãzuserã
surorile ei când ieºiserã la faþa apei întâia oarã. Marea era
verde ºi în toate pãrþile pluteau munþi mari de gheaþã ºi
fiecare parcã era un mãrgãritar, zicea ea, ºi totuºi erau mai
mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care
mai ciudate ºi sclipeau ca niºte diamante. Ea s-a aºezat pe un
munte de gheaþã ºi corãbierii treceau speriaþi pe lângã dânsa
ºi vântul i se juca prin pãr. Spre searã cerul s-a înnourat, a
început sã fulgere ºi sã tune, iar marea s-a întunecat ºi a
început sã se zbuciume zgâlþâind munþii de gheaþã care
strãluceau la lumina fulgerelor. Corãbiile ºi-au strâns pânzele
ºi pretutindeni era numai spaimã ºi obidã, ea însã ºedea
liniºtitã pe muntele ei de gheaþã plutitor ºi se uita cum
fulgerele alunecã în cruciº ºi în curmeziº pe cer.
Fiecare dintre cele cinci surori, când se suia întâia oarã
la faþa apei, era încântatã de lucrurile noi ºi frumoase pe care
le vedea. Dupã aceea însã, când urcatul deasupra apei
ajungea sã fie ceva obiºnuit, fiindcã nu puteau sã iasã la faþa
mãrii când voiau, nu le mai plãcea aºa de tare sã se urce sus;
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ba chiar dupã o lunã de zile fiecare spunea cã-i mai frumos
jos la ele acasã.
Acum, dupã ce toate se fãcuserã mari, se luau uneori la
braþ ºi se urcau seara împreunã deasupra apei; surorile aveau
glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor, ºi când
era furtunã ºi ele sã gândeau cã au sã se scufunde multe
corãbii, se duceau pe lângã corãbii ºi cântau ºi-n cântecele
lor spuneau ce frumos e pe fundul mãrii. Îi rugau pe corãbieri
sã nu le fie teamã dacã se scufundã, dar corãbierii nu
pricepeau limba lor ºi credeau cã vorbeºte furtuna. ªi ei nu
putea sã vadã frumuseþile din fundul apei, fiindcã atunci când
corabia se scufunda corãbierii se înecau ºi ajungeau morþi la
palatul împãratului mãrii.
Când surorile celelalte se urcau deasupra mãrii, sora cea
mai micã rãmânea singuraticã ºi se uita dupã ele, ºi mai cã-i
venea sã plângã, dar zânele mãrii n-au lacrimi ºi de aceea
durerea lor e ºi mai mare.
- O, de-aº împlini o datã cincisprezece ani!, ofta ea; de
pe acum ºtiu cã lumea de pe pãmât ºi oamenii au sã-mi fie
dragi!
În sfârºit, a împlinit cincisprezece ani.
- Acum eºti mare - i-a spus bunica, mama împãratului
mãrii. Hai sã te gãtesc ºi pe tine ca ºi pe surorile tale!
ªi i-a pus în pãr o cununã de crini albi, cu petalele de
mãrgãritar; ºi i-a mai prins de coadã opt stridii mari, ca sã-i
însemne rangul.
- Mã doare - a zis domniþa.
- Trebuie sã rabzi; mãreþia se þine cu ostenealã!
O!, ea ar fi aruncat cu plãcere toatã aceastã mãreþie ºi
ºi-ar fi scos bucuros cununa cea grea; florile cele roºii din
grãdinã o prindeau mai bine, dar nu avea încotro. ªi-a luat
rãmas bun de la bunicã-sa ºi s-a urcat, uºoarã ca o picãturã de
aer, prin apã.
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Soarele tocmai asfinþise când ºi-a scos capul din mare,
dar nourii mai strãluceau roºii ºi aurii ºi pe cer se ivise
luceafãrul de searã. Vãzduhul era molcom ºi rãcoros, ºi
marea era liniºtitã. Nu departe de acolo era o corabie mare,
cu trei catarge ºi numai cu o pânzã întinsã, fiindcã vântul nu
bãtea deloc; pe funii ºi pe catarge ºedeau mateloþi. De pe
corabie venea zvon de muzici ºi de cântece ºi deodatã sute de
lanterne s-au aprins; colorate cum erau ai fi zis cã fluturau în
aer steagurile tuturor popoarelor. Zâna cea micã s-a dus pânã
la fereastra cabinei ºi s-a uitat. Înãuntru erau mai mulþi
oameni îmbrãcaþi de sãrbãtoare; dar cel mai frumos dintre ei
prinþul cel tânãr. Avea niºte ochi mari, negri ºi nu pãrea sã
aibã mai mult de cincisprezece ani. Astãzi era ziua lui de
naºtere ºi de acea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau
pe punte ºi când prinþul a ieºit ºi el pe covertã, sute de rachete
au þâºnit în aer ºi au fãcut o luminã ca ziua ºi zâna s-a speriat
ºi s-a scufundat repede în apã. Dar n-a stat mult ºi ºi-a scos
capul ºi când s-a uitat în vãzduh parcã toate stelele cerului
cãdeau pe ea. Niciodatã nu vãzuse ea asemenea minunãþii de
artificii. Sori mari se destrãmau, împroºcând flãcãri, peºti
zburãtori pluteau în aer ºi totul se oglindea în apa
strãlucitoare. Pe corabie era atât de multã luminã, încât se
desluºeau bine nu numai oamenii, dar chiar ºi fiecare funie.
Ce frumos era prinþul. Strângea mâinile celorlalþi ºi zâmbea,
ºi muzica cânta.
S-a fãcut târziu, dar zâna nu-ºi mai putea dezlipi ochii
de la corabie ºi de la prinþul cel tânãr ºi frumos. Lanternele
colorate s-au stins; nu mai zburau rachete cãtre cer, nu se mai
auzeau tunurile bubuind, însã în adâncul mãrii era vuiet ºi
zbucium. Zâna stãtea la faþa apei, valurile o ridicau ºi o
legãnau ºi ea se uita pe fereastra cabinei. A început sã batã
vântul ºi corabia ºi-a desfãcut una câte una pânzele. Valurile
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se ridicau tot mai sus, cerul s-a înnourat, în zare a început sã
fulgere. Venea furtuna. Mateloþii au strâns pânzele. Corabia
a pornit repede, legãnându-se pe marea vânzolitã, valurile se
înãlþau ca niºte munþi negri care parcã voiau sã se
rostogoleascã peste catarge, dar nava se cufunda ca o lebãdã,
apoi ieºea iar la ivealã printre talazurile înalte ºi se lãsa iar în
jos. Zânei i se pãru cã-i un joc vesel al corãbiei, dar celor din
corabie nu li se pãrea deloc cã-i aºa. Nava trosnea tot mai
tare, pereþii s-au spart de izbiturile valurilor, apa a pãtruns
înãuntru, catargul s-a rupt, parc-ar fi fost de papurã, ºi
corabia s-a culcat pe-o parte ºi apa a început s-o cuprindã.
Acum de-abia zâna ºi-a dat seama cã cei de pe corabie erau
în primejdie; chiar ºi ea trebuia sã se fereascã de bârnele ºi
lemnele care se desfãceau din corabie ºi erau împinse de
valuri în toate pãrþile. Câteva clipe a fost aºa de întuneric,
încât nu se mai putea zãri nimic, pe urmã, la lumina
fulgerelor, toþi cei de pe corabie s-au vãzut; zâna cãuta din
ochi pe prinþul cel tânãr. Deodatã l-a zãrit scufundându-se
împreunã cu corabia ºi pierind în apã. Mai întâi s-a bucurat
cã el are sã ajungã jos la ea acasã, dar îndatã dupã aceea s-a
gândit cã oamenii nu pot trãi în apã ºi prinþul n-are sã poatã
ajunge decât mort la palatul tatãlui ei. Nu, nu trebuie sã
moarã, s-a gândit ea ºi repede a pornit înot printre bârnele ºi
scândurile care pluteau pe apã, uitând cu totul cã acestea ar fi
putut s-o loveascã ºi s-o vatãme. ªi atunci s-a dat la fund, apoi
a ieºit mai departe din apã, pânã a ajuns lângã prinþul care deabia mai putea sã înoate din pricinã cã valurile puternice îl
acopereau mereu; braþele ºi picioarele îi erau frânte de
obosealã, ochii lui frumoºi clipeau gata sã se închidã ºi chiar
s-au închis ºi el ar fi murit desigur dacã n-ar fi fost zâna. La prins cu o mânã ºi cu cealaltã i-a þinut capul deasupra apei
ºi s-a lãsat cu dânsul în voia valurilor.
123

Dimineaþa s-a fãcut iar vremea frumoasã, dar din
corabie nu mai rãmãsese nimic. Soarele a rãsãrit roºu,
strãlucitor, din apã ºi la razele lui, obrajii prinþului parcã s-au
înviorat, dar ochii tot închiºi au rãmas. Zâna l-a sãrutat pe
frunte ºi i-a dat într-o parte pãrul ud. I se pãrea cã seamãnã
cu statuia din grãdina ei din fundul mãrii. L-a mai sãrutat o
datã, dorind din tot sufletul ca el sã mai trãiascã.
Deodatã a zãrit în faþa ei pãmântul, cu munþi înalþi ºi
albãstrui, ale cãror piscuri strãluceau de zãpadã parcã ar fi
fost niºte lebede care fãcuserã acolo popas. Jos, cãtre þãrm,
erau pãduri verzi ºi mai în faþã era o bisericã sau o mânãstire,
dar ea nu ºtia ce era ºi vedea cã-i o clãdire mare. În grãdinã
erau lãmâi ºi portocali ºi în faþa porþii palmieri. Marea fãcea
aici un mic golf ºi apa era liniºitã, dar foarte adâncã. Zâna a
înotat cu prinþul pânã la o stâncã de lângã þãrm presãratã cu
nisip alb ºi mãrunt ºi l-a aºezat pe nisip, sprijinindu-l aºa ca
sã stea cu capul ridicat ºi cu faþa la soare.
În clãdirea cea mare ºi albã au început sã tragã clopotele
ºi în grãdini s-au ivit o mulþime de fete. Zâna s-a ascuns dupã
niºte stânci care ieºeau din apã ºi ºi-a turnat spumã de mare
în pãr ºi pe piept ca sã nu i se vadã faþa ºi s-a uitat de dupã
stânci sã vadã cine are sã vie la prinþ.
N-a trecut mult ºi a venit o fatã; întâi s-a speriat, dar
îndatã s-a dus repede ºi a chemat mai mulþi oameni ºi zâna a
vãzut cum prinþul ºi-a venit în fire, cum s-a uitat împrejur
zâmbindu-le tuturor, numai ei nu, ºi nici nu avea cum sã-i
zâmbeascã, fiindcã nu ºtia cã ea îl scãpase de la moarte. Zâna
s-a întristat ºi dupã ce l-au dus pe prinþ în clãdirea cea mare
s-a scufundat ºi ea mâhnitã în apã ºi s-a întors la palatul
tatãlui ei din fundul mãrii.
Fusese ea tãcutã ºi gânditoare ºi mai înainte, acum însã
s-a fãcut ºi mai tãcutã. Surorile au întrebat-o ce-a vãzut sus,
dar ea nu le-a spus nimic.
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În fiecare zi, ºi dimineaþa ºi seara, ieºea la faþa apei ºi se
ducea la locul unde îl lãsase pe prinþ. A vãzut cum încetul cu
încetul poamele din grãdinã s-au copt, cum zãpada de pe
munþi s-a topit, dar pe prinþ nu-l vedea nicãieri ºi de aceea de
fiecare datã se întorcea acasã tot mai tristã. Singura ei
mângâiere era sã se ducã în grãdinã ºi sã ia în braþe statuia
cea frumoasã de marmurã care semãna cu prinþul. De flori nu
se mai îngrijea ºi ele crescuserã ca niºte bãlãrii, nãpãdiserã
cãrãrile ºi acum îºi împleteau tulpinile ºi rãmurelele cu
crengile copacilor, aºa cã pe sub ele era întuneric de-a
binelea.
De la o vreme nu s-a mai putut þine ºi a spus uneia dintre
surori ce-i sta pe inimã, ºi sora aceasta a spus celorlalte, dar
numai lor ºi câtorva zâne ale mãrii, care n-au vorbit despre
asta decât cu prietenele lor cele mai bune.
Una dintre ele ºtia cine-i prinþul, vãzuse ºi ea petrecerea
de pe corabie ºi de la ea s-a aflat unde-i palatul lui.
Palatul acesta era clãdit dintr-un fel de piatrã galbenã,
strãlucitoare, cu scãri de marmurã, din care una ajungea chiar
pânã la marginea mãrii. Cupole mari de aur se ridicau
deasupra palatului ºi printre stâlpii care înconjurau clãdirea
erau statui care parcã erau vii. Pe geamurile limpezi ale
ferestrelor înalte se vedeau odãi mãreþe cu perdele de mãtase
ºi covoare pe jos ºi cu tablouri mari atârnate de pereþi. În
mijlocul sãlii celei mari era o fântânã þâºnitoare ºi apa
ajungea pânã sus la cupola de sticlã a tavanului. Prin cupolã
pãtrundea soarele luminând apa ºi plantele care creºteau în
havuz.
Acum zâna ºtia unde stã prinþul ºi acolo se ducea ea
cãtre searã ºi ºedea pe apã pânã târziu noaptea. Se apropia de
þãrm mult mai mult decât s-apropiaserã celelalte, ba se ducea
chiar pânã sub balconul de marmurã care arunca o umbrã
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lungã peste apã. Aici ea se oprea ºi se uita la tânãrul prinþ,
care stãtea pe balcon ºi credea cã e singur în lumina lunii.
De multe ori îl vedea cum, seara, porneºte pe mare pe o
corabie cu steguleþe multe la catarg; pe corabie cânta
muzica; ea asculta ascunsã în pãpuriºul verde ºi când vântul
umfla vãlurile ei lungi ºi albe ca argintul cine-o vedea credea
cã-i o lebãdã care îºi întinde aripile.
Noaptea, de multe ori, când pescarii ieºeau le pescuit cu
fãclii, ea auzea cum vorbeau frumos despre prinþ ºi se bucura
cã-l scãpase de la moarte atunci când îl luase în braþe, pe
jumãtate mort, ºi-l purtase cu dânsa pe valuri. ªi îºi aducea
aminte cum ºezuse el cu capul pe pieptul ei, ºi cum ea îl
sãrutase, prinþul nu ºtia de asta nimic ºi nici mãcar nu putea
s-o viseze.
Zâna cea micã îi îndrãgea tot mai tare pe oameni ºi tot
mai tare ar fi vrut sã trãiascã printre dânºii ºi lumea lor i se
pãrea mult mai mare decât lumea ei din fundul mãrii; puteau
sã meargã cu corãbiile pe apã, sã se urce pe munþi pânã
deasupra norilor ºi þãrile lor se întindeau, cu pãduri ºi cu
câmpii, mai departe decât ajungea ea cu privirea. Erau o
mulþime de lucruri pe care voia sã le afle, dar surorile nu
ºtiau ce sã-i spunã ºi de aceea, într-o bunã zi, a întrebat-o pe
bunicã-sa. Bunica cunoºtea bine lumea de deasupra apei ºi-i
zicea þara de deasupra mãrii.
- Când oamenii nu se îneacã - a întrebat-o zâna cea micã
- atunci ei pot sã trãiascã mereu? Nu mor ºi ei aºa cum murim
noi aici.
- Ba da - a rãspuns bunica - mor ºi ei ºi viaþa lor e chiar
mai scurtã decât a noastrã. Noi putem sã trãim ºi trei sute de
ani, dar dupã ce am murit ne prefacem în spumã ºi n-avem
nici mãcar un mormât aici, printre cei care ne-au fost dragi.
Sufletul nostru nu-i nemuritor, nu mai înviem din morþi ºi
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suntem ca papura cea verde, care dacã o tai nu mai înverzeºte
niciodatã. Oamenii însã au un suflet care trãieºte mereu dupã
ce trupul s-a fãcut þãrânã; sufletul lor se suie în stelele cele
strãlucitoare. Aºa cum urcãm noi la faþa apei ºi vedem þara
oamenilor, aºa se urcã ei pânã la un tãrâm necunoscut ºi
minunat pe care noi nu-l putem vedea niciodatã.
- Dar noi de ce nu avem un suflet nemuritor?, a întrebat
zâna. Aº da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trãit
ca sã fiu om mãcar o zi ºi sã pot avea ºi eu parte de viaþa
cereascã.
- La asta nici sã nu te gândeºti - a spus bãtrâna. Noi
suntem mult mai fericiþi decât oamenii.
- Va sã zicã am sã mor ºi am sã mã prefac în spumã de
mare ºi n-am sã mai aud muzica valurilor, ºi n-am sã mai vãd
soarele? Oare nu pot sã fac nimic ca sã capãt ºi eu un suflet
nemuritor?
- Nu - a spus bãtrâna; s-ar putea asta numai dacã vreun
om muritor te-ar iubi mai mult decât pe tatãl ºi pe mama lui
ºi s-ar gândi numai la tine, ºi te-ar lua de mânã, ºi þi-ar jura
dragoste ºi credinþã pe veºnicie. Atunci, sufletul lui ar trece
ºi în tine ºi ai avea ºi tu parte de fericirea oamenilor. Þi-ar da
suflet ºi totuºi sufletul lui ºi l-ar pãstra! Numai cã asta nu se
poate întâmpla! Tocmai ceea ce ni se pare nouã cã-i frumos,
adicã coada noastrã de peºte, tocmai asta li se pare oamenilor
urât; acolo la dânºii, ca sã fii frumos trebuie sã ai douã
proptele grosolane, cãrora ei le zic picioare.
Zâna a oftat ºi s-a uitat mâhnitã la coada ei de peºte.
- Mai bine sã ne bucurãm de viaþa noastrã aºa cum este
- a spus bãtrâna. Sã înotãm ºi sã sãrim prin apã trei sute de
ani cât avem de trãit, dupã aceea ne rãmâne vreme destulã sã
ne odihnim! Desearã avem bal la curte!
A fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pãmânt.
Pereþii ºi tavanul sãlii de bal erau de sticlã groasã, dar
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strãvezie. Sute de scoici uriaºe, roze ºi verzui, stãteau în
ºiruri de o parte ºi de alta, ºi în fiecare ardea un foc albastru
care lumina toatã sala ºi se vedea ºi afarã prin pereþi, aºa cã
marea era toatã luminatã. Se puteau vedea toþi peºtii, de tot
felul, mari ºi mici, cum înotau pe lângã pereþii de sticlã; unii
aveau solzi roºii, alþii îi aveau albi ca argintul sau galbeni
strãlucitori ca aurul. Prin mijlocul sãlii curgea o apã largã ºi
pe apa asta bãrbaþii ºi femeile mãrii dansau dupã cântecul pe
care-l cântau chiar ei. Oamenii de pe pãmânt n-au glasuri aºa
de frumoase. Zâna cea micã a cântat mai frumos decât toþi ºi
toþi au bãtut din palme dupã ce au ascultat-o. ªi o clipã s-a
bucurat ºi ea, fiindcã ºtia cã are cea mai frumoasã voce de pe
pãmânt ºi din mare. Dupã aceea ºi-a adus aminte de lumea de
deasupra; nu putea sã uite pe prinþul cel frumos ºi nici sã uite
pãrerea ei de rãu cã n-are ºi ea un suflet nemuritor cum are
el. S-a întristat aºa de tare, cã s-a strecurat printre ceilalþi ºi a
ieºit din palat ºi, în timp ce toþi cântau ºi se veseleau, s-a dus
în grãdinã ºi a ºezut acolo, mâhnitã pânã în fundul inimii.
Deodatã a auzit cornul, sunetele lui pãtrundeau înãbuºit prin
apã pânã la dânsa. ªi ea s-a gândit: „Acum desigur cã prinþul
pleacã cu corabia pe mare; mi-i mai drag decât tata ºi decât
mama, ºi lui aº vrea sã-i încredinþez fericirea vieþii mele. Am
sã fac tot ce am sã pot ca sã capãt ºi eu un suflet fãrã de
moarte! Surorile mele danseazã în palat ºi nimeni nu mã
vede. Am sã mã duc la vrãjitoarea mãrii; totdeauna m-am
temut de ea, dar acuma mã duc la dânsa, poate cã-mi dã un
sfat ºi mã ajutã!“
Zâna ieºi din grãdinã ºi se duse cãtre bulboanele
vuitoare, dincolo de care locuia vrãjitoarea. Nu fusese
niciodatã acolo. Pe unde mergea acum nu erau flori, nici
iarbã de mare, era numai cenuºiu ºi gol; la bulboane apa se
învârtea ca niºte roþi de moarã ºi tot ce lua cu ea ducea în
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adâncime. Zâna trebui sã treacã prin aceste vârtejuri de apã
ca sã ajungã la tãrâmul vrãjitoarei mãrii, iar aici alt drum nu
era decât printr-un mâl care parcã fierbea ºi de care zicea
vrãjitoarea cã e nãmolul ei. Casa era în mijlocul unei pãduri
foarte ciudate. Copacii ºi tufiºurile erau polipi, pe jumãtate
animale, pe jumãtate plante; erau ca niºte ºerpi cu sute de
capete care ieºeau din pãmânt; ramurile erau braþe lungi ºi
vâscoase, cu degete ca niºte viermi mlãdioºi, ºi toate
mãdularele lor se miºcau mereu, de la rãdãcini pânã în
creºtet. Tot ce puteau apuca din apã, apucau ºi nu mai lãsau.
Zâna cea micã s-a oprit din mers, speriatã; inima îi bãtea cu
putere; mai cã s-ar fi întors înapoi, dar s-a gândit la prinþ ºi la
sufletul oamenilor ºi a cãpãtat curaj. ªi-a strâns pãrul în
vârful capului, ca sã nu i-l apuce polipii, ºi-a încruciºat mâinile
pe piept ºi s-a repezit înainte, aºa cum se reped peºtii prin apã,
printre polipii cei urâcioºi care îºi întindeau dupã ea braþele
mlãdioase ca s-o prindã. Vedea cum polipii tot ce apucau
þineau strâns cu sutele lor de braþe subþiri, parcã-n lanþuri de
fier. În braþele polipilor, oamenii care se înecaserã ºi
cãzuserã la fund erau ca niºte schelete albe. Þineau în braþele
lor vâsle ºi lãzi ºi ciolane. Într-un loc, zâna vãzu cum polipii
prinseserã o fatã din neamul mãrii, ca ºi ea, ºi o
sugrumaserã; priveliºtea asta a speriat-o mai mult decât
orice.
În sfârºit, a ajuns la o poianã mlãºtinoasã prin care ºerpi
de apã, mari ºi graºi, se târau ºi se rostogoleau ºi îºi arãtau
pântecele urâcios ºi gãlbui. În mijlocul poienii era o casã
fãcutã din ciolane albe de oameni înecaþi; vrãjitoarea mãrii
ºedea chincitã jos ºi-i dãdea din gurã de mâncare unei
broaºte, aºa cum dau oamenii zahãr unui pui de canar. ªerpi
de cei graºi ºi urâcioºi i se încolãceau pe piept ºi pe umeri. ªi
ea vorbea cu ei ºi le spunea „puiºorii mei“.

- ªtiu ce vrei tu - a spus vrãjitoarea mãrii. E o prostie sã
vrei asta, dar am sã-þi fac pe plac pentru cã numai necazuri ai
sã ai de pe urma lui, domniþã frumoasã. Ai sã-þi lepezi coada
ºi în locul ei ai sã capeþi douã proptele aºa cum au oamenii,
pentru ca prinþul sã se îndrãgosteascã de tine ºi tu sã capeþi
un suflet nemuritor.
ªi vrãjitoarea a râs atât de urâcios, încât broasca ºi ºerpii
au cãzut jos zvârcolindu-se.
- Ai venit tocmai bine - a spus vrãjitoarea; dacã veneai
mâine, dupã apusul soarelui, n-aº mai fi putut sã fac nimic
pentru tine, decât doar de azi într-un an. Am sã-þi dau o
bãuturã ºi cu bãutura asta tu trebuie sã te duci la þãrmul mãrii,
pânã nu rãsare soarele, sã ºezi acolo pe þãrm ºi s-o bei. Dupã
ce-ai s-o bei, coada are sã þi se schimbe în mãdularele acelea
cãrora oamenii le zic picioare. Dar sã ºtii cã are sã te doarã,
ai sã simþi ca un cuþit prin tot corpul. Toþi cei care au sã te
vadã au sã spuie cã eºti cea mai frumoasã fatã din lume. Ai
sã-þi pãstrezi mersul tãu legãnat; nici o dãnþuitoare n-o sã se
mlãdieze ca tine, însã la fiecare pas pe care ai sã-l faci au sã
te doarã picioarele ca ºi cum ai cãlca numai pe cuþite ascuþite
ºi ca ºi cum þi-ar curge tot sângele. Dacã vrei sã înduri toate
aceste chinuri, eu îþi dau bãutura.
- Da, vreau - a spus zâna cu glas tremurat ºi s-a gândit
la prinþ ºi la sufletul cel fãrã de moarte.
- Sã ºtii însã - i-a mai spus vrãjitoarea - cã o datã ce-ai
cãpãtat înfãþiºare omeneascã nu mai poþi sã te prefaci iar în
zânã a mãrii. Nu te mai poþi întoarce la surorile tale ºi la
palatul tatãlui tãu, iar dacã prinþul nu te iubeºte, nu uitã de
tatãl ºi de mama lui ºi nu þine la tine cu trup ºi suflet ºi nu
ajungeþi sã fiþi soþ ºi soþie, atunci tu nu capeþi un suflet
nemuritor. În ziua în care el se însoarã cu alta, inima ta se
rupe ºi tu te prefaci în spumã.
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- Vreau!, a spus zâna ºi s-a fãcut galbenã ca moartea la
faþã.
- Sã mai ºtii însã cã trebuie sã-mi plãteºti pentru asta - a
zis vrãjitoarea - ºi nu-i puþin lucru ce-þi cer. Tu ai glas mai
frumos decât au toate zânele ºi fetele din fundul mãrii; tu
crezi cã cu glasul tãu ai sã-l vrãjeºti, dar glasul tãu trebuie sã
mi-l dai mie. Eu îþi dau bãutura, dar ºi tu trebuie sã-mi dai
mie ce ai mai bun. Pentru cã ºi eu trebuie sã pun în bãutura
asta sângele meu; numai aºa capãtã tãrie, ca o sabie cu douã
tãiºuri.
- Dar dacã-mi iei glasul, atunci ce-mi mai rãmâne?, a
întrebat zâna.
- Chipul tãu frumos - a rãspuns vrãjitoarea - mersul tãu
legãnat ºi ochii tãi care vorbesc; cu asta poþi sã farmeci o
inimã omeneascã. Ei, ce zici, mai vrei? Dacã vrei, atunci
scoate limba ca s-o tai drept platã ºi îþi dau bãutura.
- Da, da, vreau!, a spus zâna, ºi atunci vrãjitoarea a pus
cazanul pe foc ca sã pregãteascã bãutura fermecatã.
- Curãþenia e lucru bun - zise ea ºi ºterse cazanul cu un
mãnunchi de ºerpi.
Apoi s-a tãiat la piept ºi ºi-a picurat sângele în cazan;
aburii închipuiau în aer tot felul de figuri schimonosite, cã-þi
era fricã sã te uiþi la ele. Vrãjitoarea a mai aruncat în cazan o
mulþime de alte lucruri ºi când a început sã clocoteascã,
s-auzea din cazan parcã ar fi plâns un crocodil. În sfârºit,
bãutura a fost gata; era limpede ca apa.
- Ia-o, cã-i gata - a spus vrãjitoarea ºi i-a tãiat zânei
limba ºi acum zâna era mutã, nu mai putea nici sã vorbeascã,
nici sã cânte.
- Dacã polipii vor sã te prindã, când ai sã treci iar prin
pãdurea mea - a mai spus ea - azvârle-n ei o picãturã din
bãutura asta ºi atunci braþele ºi degetele lor se sfãrâmã-n
bucãþi.
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Dar zâna nici n-a avut nevoie sã facã aºa, pentru cã
polipii s-au dat înapoi speriaþi când au zãrit bãutura aceea
care strãlucea în mâna ei ca o stea scânteietoare. Zâna a
trecut repede prin pãdure, prin mâl ºi prin bulboanã.
Când a ajuns la palat, fãcliile în sala de bal se stinseserã.
De bunã seamã cã acum dormeau cu toþii. Ea de altfel nici
n-a îndrãznit sã intre, fiindcã nu putea sã vorbeascã ºi avea
de gând sã-i pãrãseascã pentru totdeauna. I se rupea inima de
mâhnire. S-a furiºat în grãdinã, a luat din straturile surorilor
ei câte o floare ºi dupã ce-a trimis o mie de sãrutãri palatului
a pornit-o în sus prin apa întunecatã.
Când a ajuns sus, soarele încã nu rãsãrise. Zâna a ieºit
pe mal lângã palatul prinþului ºi s-a urcat pe scara de
marmurã. Luna lumina ca ziua. Zâna a bãut bãutura aceea
tare ºi iute ºi când a bãut-o parcã i-ar fi trecut un cuþit prin tot
corpul ºi a cãzut leºinatã. Când soarele a rãsãrit, s-a trezit. În
faþa ei stãtea prinþul ºi se uita la dânsa cu ochii lui negri; aºa
de adânc se uita, cã ea ºi-a lãsat ochii în jos. Atunci a vãzut
cã nu mai are coadã de peºte, ci douã picioare albe ºi gingaºe.
Era goalã ºi ca sã-ºi acopere goliciunea s-a învãluit în pãrul
ei lung ºi des. Prinþul a întrebat-o cine-i ºi cum a ajuns acolo
ºi ea se uita la el cu ochii ei adânci ºi albaºtri, dar nu putea sã
vorbeascã. Atunci el a luat-o de mânã ºi a dus-o în palat. Aºa
cum îi spusese vrãjitoarea, ea la fiecare pas pe care îl fãcea
parcã ar fi cãlcat pe ace ºi pe cuþite ascuþite, dar rãbda asta cu
bucurie. Prinþul o þinea de mânã ºi lângã dânsul ea se simþea
uºoarã ca un fulg ºi tuturor le plãcea mersul ei legãnat ºi
graþios.
Au îmbrãcat-o în haine scumpe de mãtase ºi muselinã ºi
acum era cea mai frumoasã din palat - atâta numai cã era
mutã, nu putea nici sã vorbeascã, nici sã cânte. Roabe
frumoase în haine de mãtase ºi aur au venit ºi au cântat în
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faþa prinþului ºi pãrinþilor lui, regele ºi regina, ºi cântau una
mai frumos decât cealaltã ºi prinþul bãtea din palmã ºi
zâmbea cãtre ele. Zâna s-a întristat pentru cã ºtia cã ea ar fi
cântat mai frumos decât toate. ªi se gândea: „O, dac-ar ºti
el cã eu mi-am pierdut pe veºnicie glasul numai ca sã pot
ajunge pânã la dânsul!“
Dupã aceea roabele au început sã danseze. Dar iatã,
atunci, cã zâna ºi-a ridicat deasupra capului braþele ei albe ºi
frumoase, s-a înãlþat în vârful picioarelor ºi a început ºi ea sã
danseze aºa cum nici una nu mai dansase. Cu fiecare miºcare
pe care-o fãcea, frumuseþea ei ieºea ºi mai mult la ivealã, iar
ochii vorbeau ºi privirile lor mergeau la inimã mai adânc
decât cântecul roabelor.
Toþi erau fermecaþi, mai cu seamã prinþul, ºi ea dansa
mereu, deºi ori de câte ori picioarele ei atingeau pãmântul
parc-ar fi cãlcat pe vârfuri de cuþit. Prinþul a spus cã de-acum
înainte ea tot pe lângã dânsul are sã stea ºi i-a dat voie sã
doarmã la uºa lui pe-o saltea de catifea.
A pus sã-i facã haine bãrbãteºti, ca sã-l poatã însoþi
cãlare. Plecau amândoi cãlare ºi umblau prin pãduri pline de
mireasmã, ºi ramurile verzi îi dezmierdau pe umeri ºi
pãsãrile cântau prin frunze. Zâna s-a suit cu prinþul pe munþii
cei înalþi ºi cu toate cã picioarele ei gingaºe sângerau ºi
ceilalþi vedeau cã-i sângereazã ºi se speriau, ea râdea ºi
mergea cu el mai departe, pânã ajungeau sã vadã norii
plutind dedesubtul lor ca niºte stoluri de lebede în drum spre
þãri strãine.
Acasã, în palatul prinþului, noaptea când toþi ceilalþi
dormeau, ea ieºea ºi se ducea pe scara cea largã de marmurã;
picioarele o usturau; ºi le bãga în apa rece a mãrii ºi se
gândea la cei din adâncime.
O datã, surorile ei au venit la braþ ºi au cântat un cântec
de jale ºi ea le-a fãcut semn cu mâna ºi ele au vãzut-o ºi i-au
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spus cã plecarea ei i-a îndurerat pe toþi. Dupã aceea, au venit
în fiecare noapte ºi o datã zâna cea micã a zãrit departe în
larg ºi pe bunicã-sa, care de ani de zile nu mai ieºise la faþa
mãrii, ºi l-a zãrit ºi pe tatãl ei, împãratul mãrii, cu coroana pe
cap; întindeau amândoi braþele spre dânsa, dar nu îndrãzneau
sã vinã aºa de aproape de þãrm ca surorile ei.
Cu fiecare zi care trecea, ea îi era tot mai dragã
prinþului. Îi era aºa de dragã cum þi-i drag un copil cuminte
ºi drãgãlaº, dar s-o facã reginã nici prin gând nu-i trecea; ºi
ea, ca sã capete un suflet nemuritor, trebuia sã fie soþia lui, cã
dacã nu, în ziua nunþii lui avea sã se prefacã în spumã.
Când el o lua în braþe ºi o sãruta pe frunte, ochii ei parcã
spuneau:
- Aºa-i cã îþi sunt dragã mai mult decât orice pe lume?
- Da, îmi eºti cea mai dragã - spunea prinþul - pentru cã
ai inima cea mai bunã, þii la mine mai mult decât oricine ºi
semeni cu o fatã pe care am vãzut-o cândva ºi pe care desigur
cã n-am s-o mai vãd niciodatã. Eram pe o corabie, corabia s-a
scufundat ºi valurile m-au aruncat pe mal lângã un templu în
care slujeau niºte fete. Una dintre ele m-a gãsit pe þãrm ºi m-a
scãpat de la moarte; abia de douã ori am vãzut-o. Numai pe
dânsa aº putea s-o iubesc pe lumea asta; tu semeni cu ea; ea
e în slujba sfântã la templul acela ºi trebuie sã rãmâie acolo.
De aceea soarta mea cea bunã mi te-a trimis pe tine ºi de tine
n-am sã mã despart niciodatã.
„Vai, nu ºtie cã eu l-am scãpat!, se gândea zâna. L-am
dus pe mare pânã la mal, acolo unde-i templul. Dupã aceea
m-am ascuns pe dupã stânci ºi m-am acoperit cu spumã ºi
m-am uitat sã vãd dacã vine cineva. ªi a venit fata aceea pe
care o iubeºte mai mult decât pe mine.“
ªi zâna a oftat adânc, cã nu putea sã plângã. ªi s-a
gândit:
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„A zis cã fata e în slujba templului ºi nu poate sã plece
de-acolo, aºa cã nu se mai pot întâlni niciodatã. Dar eu stau
cu el ºi-l vãd în fiecare zi; am sã-l slujesc, am sã-l iubesc ºi
am sã-mi dau ºi viaþa pentru dânsul.“
ªi iatã cã într-o bunã zi s-a rãspândit vestea cã prinþul se
însoarã cu fata regelui din þara vecinã ºi cã de aceea a pus sã
i se pregãteascã o corabie mãreaþã. Pe faþã se spunea numai
cã prinþul se duce sã vadã þara vecinã, dar de fapt se ducea ca
s-o vadã pe fata regelui ºi avea sã fie însoþit de un alai
straºnic; zâna însã clãtina din cap ºi zâmbea; ea ºtia mai bine
decât toþi ce gândeºte prinþul. „Trebuie sã plec - îi spuse el trebuie sã mã duc s-o vãd pe prinþesã, cã aºa vor pãrinþii mei,
dar n-au sã mã poatã sili s-o iau de soþie. Nu pot s-o iubesc,
cã nu seamãnã cu fata de la templu; cu fata aceea semeni tu;
dacã mã însor vreodatã, apoi numai cu tine mã însor, blândã
ºi dulce copilã cu ochi adânci ºi visãtori.“
ªi a sãrutat-o, jucându-se cu pãrul ei lung ºi frumos, ºi
ºi-a rezemat capul de pieptul ei; ºi ea visa la fericirea
oamenilor ºi la sufletul cel fãrã de moarte.
- Va sã zicã nu þi-i fricã de mine?, a spus el, când au
pornit amândoi cu corabia cea mãreaþã spre þara regelui
vecin.
ªi a început sã-i spuie cum e marea atunci când e
furtunã, ºi cum e atunci când vântul a stat, ºi i-a spus cã în
adâncuri sunt peºti ciudaþi ºi i-a povestit ce vãd scafandrii
când coboarã în fundul mãrii mai bine decât oricine.
Noaptea pe lunã, când toþi dormeau, afarã de cârmaciul
corãbiei, ea s-a urcat pe punte, s-a uitat în apã ºi i s-a pãrut
cã vede în fund palatul tatãlui ei; pe acoperiº stãtea bunica cu
coroana de argint pe cap ºi se uita în sus la pântecele
corãbiei. Surorile ei au ieºit la faþa apei ºi s-au uitat la ea cu
tristeþe ºi frângându-ºi mâinile. Ea le-a fãcut semn, le-a
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zâmbit ºi tocmai voia sã le spuie cã-i merge bine ºi cã e
fericitã, când deodatã un marinar s-a apropiat de dânsa ºi
atunci surorile s-au scufundat repede în apã; marinarul a
crezut însã cã trupurile lor albe fuseserã doar spuma de pe
creasta unui val.
A doua zi dimineaþa, corabia a ajuns în portul capitalei
þãrii vecine. Toate clopotele bãteau ºi din turnuri porneau
mereu sunete de trâmbiþã ºi soldaþii dãdeau onorul, cu
steaguri ºi cu sabia la umãr. Câteva zile au þinut petrecerile.
Balurile ºi sindrofiile se þineau lanþ. Dar prinþesa încã nu
sosise. Era departe, într-un templu, unde-o duseserã ca sã
desprindã virtuþile regale. În sfârºit, a sosit ºi ea.
Zâna era curioasã sã vadã cât e de frumoasã. ªi întradevãr, a trebuit sã-ºi spuie ºi ea cã fatã mai frumoasã decât
prinþesa nu vãzuse. Avea o faþã netedã ºi luminoasã ºi ochii
negri ºi blânzi luceau în dosul genelor lungi.
Cum a vãzut-o, prinþul a spus:
- Tu m-ai scãpat de la moarte atunci pe þãrm, când
zãceam mort.
ªi ºi-a strâns în braþe logodnica, roºie la faþã de bucurie.
- O, sunt foarte fericit!, a spus el zânei. Mi s-a împlinit
dorinþa mea cea mai adâncã. ªtiu cã ai sã te bucuri ºi tu,
pentru cã þii la mine mai mult decât la orice.
Zâna i-a sãrutat mâna, dar inima i se rupea de durere.
ªtia cã în ziua nunþii lui ea va muri ºi se va preface în spumã
pe valuri.
Clopotele bãteau, crainicii umblau pe uliþi ºi vesteau
logodna. La toate altarele, în cãþui de argint, ardea ulei
parfumat. Preoþii cãdelniþau ºi mirele ºi mireasa s-au prins de
mânã ºi au primit binecuvântarea episcopului. Zâna, în
mãtase ºi fir îmbrãcatã, þinea trena miresei, dar urechile ei nu
auzeau cântecele de sãrbãtoare, ochii ei nu vedeau ceremonia
sfântã, ea se gândea la moartea ei ºi la ceea ce pierduse.
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Seara, prinþul ºi prinþesa s-au dus pe corabie. Tunurile
bubuiau, steagurile fâlfâiau ºi în mijlocul corãbiei era un cort
de aur ºi de purpurã cu perne scumpe. Aici aveau sã doarmã
însurãþeii.
Pânzele s-au umflat de vânt ºi corabia a început sã
alunece domol pe marea liniºtitã.
Când s-a fãcut noapte, marinarii au aprins lanterne
colorate ºi au dansat veseli pe punte. Zâna ºi-a adus aminte
cum a ieºit ea din mare întâia oarã ºi cum a vãzut ºi atunci o
petrecere pe corabie. A început ºi ea sã danseze lunecând
parcã prin aer ca o rândunicã fugãritã ºi toþi au bãtut dn
palme vãzând-o cum danseazã; ºi într-adevãr cã niciodatã nu
dansase aºa de frumos ca acum. Picioarele o dureau cumplit,
parcã ar fi cãlcat numai pe vârfuri de cuþit, dar ea nu simþea;
inima o durea ºi mai tare. ªtia cã asta e cea din urmã searã
când îl mai vedea pe prinþ, pe omul pentru care îºi lãsase ºi
þara, ºi pãrinþii, pentru care îºi dãduse glasul ei cel frumos ºi
suferise în orice clipã chinuri sfâºietoare, fãrã ca el sã
bãnuiascã mãcar. Era cea din urmã noapte în care mai rãsufla
aerul pe care îl rãsufla ºi el, în care mai zãrea marea cea
adâncã ºi cerul cu stele; o noapte veºnicã, fãrã gânduri ºi fãrã
vise o aºtepta pe ea, care nu avea suflet ºi care nu putea sã
capete un suflet. Pe corabie veselia ºi petrecerea au þinut
pânã târziu dupã miezul nopþii ºi ea tot timpul a dansat
gândindu-se numai la moarte. Prinþul ºi-a sãrutat soþia,
jucându-se cu pãrul ei negru ºi, braþ la braþ, s-au dus amândoi
în cortul cel minunat.
Pe corabie era acum liniºte, numai cârmaciul stãtea la
cârmã. Zâna s-a sprijinit cu coatele de marginea corãbiei ºi a
stat uitându-se cãtre rãsãrit ºi aºteptând zorii; ºtia cã cea
dintâi razã de soare are s-o omoare. ªi deodatã a vãzut pe
surorile ei cã ies din mare, galbene la faþã ca ºi ea; ºi pãrul

lor lung ºi frumos nu mai flutura în vânt; ºi-l tãiaserã.
- Am dat vrãjitoarei pãrul nostru - au spus ele - ca sã-þi
putem veni în ajutor ºi sã nu mori mâine dimineaþã.
Vrãjitoarea ne-a dat un cuþit, uite-l ce ascuþit este! Pânã a nu
rãsãri soarele, tu sã înfigi cuþitul în inima prinþului ºi sângele
lui cald are se prefacã în coadã de peºte ºi tu ai sã fii iar o
zânã a mãrii ºi ai sã poþi sã te scobori iar la noi ºi sã trãieºti
trei sute de ani ºi abia dupã aceea sã te preschimbi în spumã
în valuri, sãratã ºi fãrã viaþã. Bunica e mâhnitã ºi ea, fiindcã
ºi pãrul ei alb a cãzut ca ºi al nostru, tãiat de foarfecele
vrãjitoarei. Omoarã-l pe prinþ ºi întoarce-te la noi! Grãbeºtete, cã uite, la rãsãrit cerul s-a înroºit! Acuºi rãsare soarele ºi
tu mori!
Surorile au oftat adânc ºi s-au scufundat în valuri.
Zâna cea micã a dat la o parte perdeaua de purpurã a
cortului. Prinþesa cea frumoasã dormea cu capul pe pieptul
prinþului. Zâna s-a aplecat, l-a sãrutat pe frunte ºi s-a uitat
apoi la cerul pe care începuserã sã se întindã zorii, ºi dupã
aceea la cuþitul cel ascuþit, ºi pe urmã iar la prinþ. Prinþul visa
ºi în vis rostea numele prinþesei; numai pe ea o avea în minte.
Cuþitul a început sã tremure în mâna zânei - ºi ea deodatã
l-a aruncat departe, în apa cu sclipiri roºii; ºi acolo unde a
cãzut cuþitul picãturi de sânge parcã au þâºnit din mare. Zâna
s-a mai uitat o datã la prinþ, apoi s-a azvârlit în apã ºi deodatã
a simþit cã i se preface trupul în spumã.
Soarele a ieºit din mare; razele lui au cãzut blânde ºi
calde pe spuma mãrii rece ca moartea; ºi zâna n-a mai simþit
moartea; vedea acum soarele, iar sus, deasupra ei, pluteau
sute de fiinþe strãvezii, minunate la vedere; zãrea prin ele
pânzele albe ale corãbiei ºi norii roºii de pe cer. Vorba lor era
melodioasã, dar era ca vocea unor duhuri fãrã trup; urechea
omeneascã n-o putea auzi, tot aºa cum ochiul omenesc nu
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putea sã zãreascã acele fiinþe; zburau prin aer fãrã aripi,
purtate numai de lipsa lor de greutate. Zâna deodatã vãzu cã
ºi ea are un trup ca ºi ele, un trup care se înãlþa încet-încet din
spumã.
- Unde mã duc?, a întrebat ea, ºi vocea ei suna ca vocea
unei fiinþe de pe altã lume, o voce ca a unui duh ºi pe care
nici o muzicã pãmânteanã n-ar putea-o rosti.
- Te duci la fiicele aerului - au rãspuns acele fiinþe din
vãzduh.
Zânele mãrii n-au suflet nemuritor ºi nici nu pot cãpãta
asemenea suflet dacã nu dobândesc dragostea unui om. Viaþa
lor cea veºnicã atârnã de o putere strãinã. Fiicele aerului nici
ele n-au suflet nemuritor, pot însã sã-ºi capete unul fãcând
fapte bune. Zburãm cãtre þãrile calde ºi ducem acolo
rãcoarea. Împrãºtiem în aer mireasma florilor ºi aducem
mângâiere ºi înviorare. ªi dupã ce trei sute de ani ne-am
strãduit sã facem tot binele pe care-l putem face, cãpãtãm un
suflet nemuritor ºi luãm parte la fericirea cea veºnicã a
oamenilor. Tu, biatã zânã a mãrii, ai îndurat necazuri mari,
inima ta s-a chinuit ºi de aceea poþi ºi tu sã capeþi un suflet
nemuritor dupã trei sute de ani de fapte bune.
Zâna cea micã ºi-a ridicat braþele strãvezii cãtre soare ºi
acum, întâia datã în viaþã, ochii i s-au umplut de lacrimi. Pe
corabie era iar miºcare ºi viaþã. Zâna a vãzut cum prinþul ºi
prinþesa o cãutau în toate pãrþile; se uitau cu mâhnire la
spuma valurilor, parcã ar fi ºtiut cã ea se aruncase în valuri.
Zâna a sãrutat, nevãzutã, fruntea prinþesei, a zâmbit cãtre
prinþ, apoi s-a urcat împreunã cu ceilalþi copii ai aerului pe un
nor trandafiriu, care plutea pe cer.
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Privighetoarea

P

ovestea pe care v-o spun acuma s-a întâmplat în
China, în vremuri strãvechi. Palatul împãratului
Chinei era cel mai frumos din lume, clãdit numai din cel mai
scump porþelan, dar aºa de sfãrâmicios, aºa de gingaº, încât
trebuia sã umbli cu mare bãgare de seamã prin el sã nu se
spargã. În grãdinã erau niºte flori minunate ºi de cele mai
frumoase atârnau zurgãlãi de argint, care sunau mereu, ca sã
nu treacã cineva pe lângã ele ºi sã nu le vadã. Grãdina era
plinã de minunãþii ºi era aºa de mare încât nici grãdinarul nu
ºtia pânã unde se întinde; dacã mergeai tot înainte ajungeai întro pãdure cu copaci înalþi ºi lacuri adânci. Pãdurea mergea
pânã la marginea mãrii ºi marea era albastrã ºi adâncã.
Corãbiile treceau chiar pe sub ramurile copacilor ºi într-un
copac era o privighetoare care cânta aºa de frumos încât pânã
ºi un biet pescar care nu-ºi mai vedea capul de treabã ºi de
griji se oprea în loc ºi asculta când venea noaptea sã-ºi ridice
nãvodul. „Doamne! Ce frumos cântã!“ – zicea el, dar nu
zãbovea mult fiindcã trebuia sã scoatã nãvodul ºi trecea mai
departe ºi uita de pas ã r e ; d a r c â n d î n n o a p t e a
urmãtoare privighetoarea cânta ºi pescarul trecea pe-acolo,
el iar spunea: „Doamne! Ce frumos cântã!“
Veneau cãlãtori de peste mãri ºi þãri în oraºul
împãratului ca sã vadã palatul ºi grãdina ºi toþi se minunau de
atâta frumuseþe; dar când auzeau privighetoarea spuneau:
„Ceva mai frumos nu se poate!“
Cãlãtorii când se întorceau la ei acasã spuneau ce-au
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vãzut ºi învãþaþii scriau sumedenie de cãrþi despre palatul ºi
grãdina împãratului Chinei, dar nu uitau nici de
privighetoare, ba chiar o puneau mai presus de orice altceva;
iar cei care erau ºi poeþi slãveau în versuri privighetoarea din
pãdurea de la marginea mãrii.
Cãrþile pe care le scriau învãþaþii erau rãspândite peste
tot pãmântul ºi câteva din ele au ajuns ºi pânã la împãratul
Chinei. ªezând pe tronul lui de aur le citea ºi dãdea din cap
mulþumit, fiindcã în cãrþile acelea se spuneau lucruri aºa de
frumoase despre oraº, despre palat ºi despre grãdinã. „Dar
mai frumos decât totul e privighetoarea“ – spuneau cãrþile.
- Ce-i asta? – a întrebat împãratul. Eu nu ºtiu nimic.
Despre ce privighetoare e vorba? Sã fie o asemenea pasãre în
împãrãþia mea ºi chiar aici în grãdinã ºi eu sã nu ºtiu?
Trebuie sã aflu din cãrþi?
ªi a chemat pe sfetnicul cel mare al palatului. Sfetnicul
era aºa de mândru încât atunci când vreunul mai mic decât el
îndrãznea sã vorbeascã cu dânsul sau sã-l întrebe ceva el
spunea numai atât: P! Adicã asta ºi cu nimica era totuna.
- Ia te uitã ce-am aflat – a spus împãratul. Cicã ar fi pe
aici o pasãre minunatã care se cheamã privighetoare. Se
spune cã ar fi cel mai minunat lucru din toatã împãrãþia. Cum
se face cã eu pânã acuma n-am ºtiut nimic?
- N-am auzit niciodatã despre o asemenea pasãre – a zis
sfetnicul. Nu s-a înfãþiºat niciodatã la curte.
- Sã vie aici numaidecât desearã ºi sã cânte în faþa mea
– a spus împãratul. O lume întreagã ºtie ce am ºi numai eu nu
ºtiu.
- Pânã acuma n-am auzit de ea – a zis sfetnicul. Am
s-o caut ºi am s-o gãsesc.
Dar unde s-o gãseascã? Sfetnicul a alergat pe scãri în
sus ºi în jos, a cutreierat tot palatul, dar toþi cei pe care-i

întâlnea ºi îi întreba habar n-aveau de vreo privighetoare.
Sfetnicul s-a dus înapoi la împãrat ºi i-a spus cã asta trebuie
sã fie o poveste nãscocitã de cei care scriu cãrþi.
- Mãria ta – a spus el – nu trebuie sã crezi tot ce scrie
acolo; cãrþile, foarte des, sunt numai nãscociri. Ba uneori în
ele au parascovenii ºi vrãjitorii.
- Cartea în care am citit asta – a zis împãratul – mi-a
trimis-o împãratul Japoniei, aºa cã nu poate sã fie
mincinoasã. Vreau s-ascult ºi eu privighetoarea. Desearã sã
fie aici numaidecât. Va avea înalta mea bunãvoinþã. ªi dacã
nu vine, atunci desearã toþi curtenii, dupã ce au sã stea la
masã, au sã fie cãlcaþi în picioare.
Când a auzit asta sfetnicul iar a început sã alerge pe
scãri în toate pãrþile; ºi toþi curtenii alergau cu el, fiindcã nu
le-ar fi plãcut sã fie cãlcaþi în picioare. ªi toþi întrebau ºi
cãutau privighetoarea aceea minunatã, despre care toatã
lumea ºtia, dar de care aici la curte nimeni nu auzise.
În sfârºit, au dat de o biatã fatã de la bucãtãrie care le-a
spus:
- Eu ºtiu unde-i privighetoarea aceea ºi am auzit-o cum
cântã. În fiecare searã mi se dã voie sã iau ce mai rãmâne de
la masã ºi sã duc de mâncare mamei care-i sãracã ºi bolnavã.
Casa noastrã e chiar pe þãrm ºi când trec noaptea prin pãdure
ºi mã opresc oleacã sã mã odihnesc, ascult cum cântã
privighetoarea. Cântã aºa de dulce cã-mi dau lacrimile ºi
când o aud parcã m-ar sãruta mama.
- Uite ce, fetiþo – a spus sfetnicul – te fac mai mare peste
toatã bucãtãria ºi ai sã ai voie sã-l vezi pe împãrat când stã la
masã, numai sã ne duci la privighetoare, fiindcã trebuie
neapãrat sã se înfãþiºeze desearã la curte.
ªi s-au dus cu toþii în pãdure, acolo unde avea obiceiul
sã cânte privighetoarea. Cum mergeau ei aºa, o vacã de prin
apropiere a început sã mugeascã.
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- I-auziþi – au spus curtenii – asta trebuie sã fie
privighetoarea. Ce glas puternic la o vietate aºa de micã! Dar
parcã am mai auzit noi glasul acesta!
- Nu! E o vacã! – a zis fata de la bucãtãrie. N-am ajuns
încã.
Au mai mers o bucatã ºi au auzit niºte broaºte într-o
baltã.
- Straºnic de frumos! – a spus preotul palatului. Acum o
aud, cântã de parc-ar fi clopoþeii din templu.
- Nu! Sunt niºte broaºte – a zis fata. Îndatã o s-o auzim
ºi pe ea.
ªi deodatã privighetoarea a început sã cânte.
- Iaca, asta e privighetoarea – a spus fata. Ascultaþi-o
cum cântã! Uite-o colo sus!
ªi le-a arãtat pe-o creangã o pasãre mititicã ºi cenuºie.
- Cum, asta e? – a spus sfetnicul. Nu mi-aº fi închipuit
cã-i aºa; e atât de micã ºi de ºtearsã! Eu cred cã ºi-a pierdut
culoarea, de spaimã cã vede atâtea feþe simandicoase
în preajma ei.
- Privighetoareo! – a strigat fata de la bucãtãrie – mãria
sa împãratul vrea sã te audã cum cânþi.
- Cum sã nu! Bucuros! – a spus privighetoarea ºi a
cântat de-þi era mai mare dragul s-o asculþi.
- Parc-ar fi niºte clopoþei de sticlã – a spus sfetnicul. Ia
uite cum îi merge guºa! Ciudat lucru cã pânã acuma n-am
vãzut-o. Au sã se minuneze toþi de la curte când au s-o vadã.
- Sã mai cânt o datã împãratului? – a întrebat
privighetoarea.
Ea credea cã împãratul e ºi el acolo.
- Scumpã ºi minunatã privighetoare – a zis sfetnicul –
am marea bucurie sã te poftesc desearã la o serbare la curte,
unde ai sã farmeci pe mãria sa împãratul cu cântecele tale
minunate.

- Cântecul meu sunã mai bine în pãdure – a spus
privighetoarea, dar s-a dus cu ei când a auzit cã aºa vrea
împãratul.
La palat totul era pregãtit ca de sãrbãtoare. Pardoseala ºi
pereþii care erau de porþelan strãluceau luminaþi de mii de
lãmpi de aur ºi pretutindeni erau flori frumoase care sunau
din zurgãlãi. ªi era o larmã de zurgãlãi cã nu te puteai auzi.
În sala cea mare, în care ºedea împãratul, era atârnatã la
mijloc o prãjinã de aur pe care trebuia sã se aºeze
privighetoarea. Toatã curtea era adunatã ºi fata de la
bucãtãrie cãpãtase îngãduinþa sã stea ºi ea dupã uºã, fiindcã
acuma i se dãduse titlul de bucãtãreasã împãrãteascã. Toþi
erau îmbrãcaþi cu haine de sãrbãtoare ºi toþi se uitau la
pasãrea cea mititicã ºi cenuºie cãreia împãratul îi fãcea semn
din cap.
Privighetoarea a început sã cânte ºi împãratului i-au dat
lacrimile; lacrimile îi curgeau pe obraz ºi privighetoarea
cânta tot mai frumos; cântecul ei îþi mergea drept la inimã.
Împãratul a fost foarte mulþumit ºi a spus ca privighetoarea
sã poarte un papuc de aur la gât. Dar privighetoarea i-a
mulþumit ºi i-a rãspuns cã a fost rãsplãtitã îndeajuns.
- Am vãzut lacrimi în ochii împãratului ºi asta-i pentru
mine cea mai mare comoarã! Mai mare rãsplatã nu vreau!
ªi iar a cântat un cântec cu glasul ei dulce;
- E cea mai frumoasã voce pe care am auzit-o – spuneau
doamnele de la curte ºi au luat apã în gurã ca sã gâlgâie ºi ele
la fel, atunci când vor vorbi cu cineva; ele credeau cã dacã
vor gâlgâi au sã fie ºi ele privighetori. Pânã ºi slujitorii ºi
fetele din casã îºi dãdurã în vileag mulþumirea lor ºi asta e
mare lucru, fiindcã soiul acesta de oameni e foarte greu sã-l
mulþumeºti. Dupã cum vedeþi, privighetoarea era pe placul
tuturora.
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A trebuit sã rãmânã la curte; avea colivia ei ºi putea sã
iasã la plimbare de douã ori pe zi ºi o datã pe noapte. Avea
doisprezece slujitori ºi fiecare din ei o þinea legatã de picior
cu un ºnur de mãtase. Nu era deloc plãcut sã te plimbi aºa.
Tot oraºul vorbea de pasãrea cea minunatã. Când doi
oameni se întâlneau, oftau numai ºi se înþelegeau; unsprezece
copii cocoºaþi au fost porecliþi cu numele ei, dar nici unul nu
cânta ca ea.
Într-o bunã zi, împãratul a primit o ladã pe care era
scris: Privighetoarea.
- Trebuie sã fie iar o carte despre pasãrea noastrã vestitã
în toatã lumea – a spus împãratul. Nu era însã o carte, era o
jucãrie într-o cutie, o privighetoare fãcutã cu meºteºug, care
semãna cu o privighetoare vie, dar era încrustatã toatã cu
diamante, rubine ºi safire. Dacã bãgai în ea o cheie ºi o
întorceai cum întorci un ceas, cânta un cântec din acelea pe
care le cânta privighetoarea cea vie. ªi în timp ce cânta,
dãdea din coadã ºi strãlucea de aur ºi de argint. La gât purta
o cordeluþã pe care era scris aºa: „Privighetoarea împãratului
Japoniei e sãrãcãcioasã faþã de cea a împãratului Chinei“.
- Minunat lucru! – au spus cu toþii ºi omul care adusese
pasãrea asta meºteºugitã a cãpãtat titlul de Mare Aducãtor de
privighetori la curtea imperialã.
- Acuma sã le punem pe amândouã sã cânte! Are sã fie
ceva nemaipomenit de frumos!
Au cântat împreunã, dar nu prea mergea bine cântecul,
fiindcã privighetoarea cea adevãratã cânta în felul ei ºi
privighetoarea cealaltã cânta când niºte suluri de metal se
învârteau într-însa.
- Nu-i vina ei – a spus maestrul de muzicã al curþii; ea
nu poate cânta decât dupã tact, aºa cum se cântã la ºcoala
mea de muzicã.

Au lãsat-o deci sã cânte singurã. A plãcut tuturor tot aºa
de mult ca ºi privighetoarea cea adevãratã; dar pe lângã asta
era mai frumoasã la înfãþiºare ºi strãlucea ca un giuvaer.
A cântat de treizeci ºi trei de ori aceeaºi bucatã ºi
tot n-a obosit. Toþi voiau s-o mai audã, dar împãratul a spus
cã acuma trebuie sã cânte ºi privighetoarea cea adevãratã.
Dar când au vrut s-o cheme, ia-o de unde nu-i. Nimeni nu
vãzuse cã zburase pe fereastrã ºi plecase în pãdurea ei.
- Cum se poate una ca asta? – s-a mirat împãratul.
ªi toþi curtenii au fost de pãrere cã privighetoarea e o
fiinþã foarte nerecunoscãtoare.
- Dar nu-i nimica – au spus ei – avem acuma o pasãre ºi
mai minunatã.
ªi iar au pus jucãria sã cânte ºi asta era a treizeci ºi patra
oarã când auzeau aceeaºi bucatã, dar tot n-o învãþaserã pe de
rost, fiindcã era foarte grea. Maestrul de muzicã a adus niºte
laude grozave pãsãrii ºi a spus cã e mai bunã decât
privighetoarea cea adevãratã ºi asta nu numai în ce priveºte
îmbrãcãmintea ºi pietrele scumpe, dar chiar ºi în ce priveºte
alcãtuirea ei pe dinãuntru.
- Pentru cã, vedeþi dumneavoastrã, cu privighetoarea
cea adevãratã nu poþi sã ºtii niciodatã ce are sã fie, pe când
cu cea artificialã totul e hotãrât mai dinainte. Poþi sã-þi dai
seama de tot ce se întâmplã, poþi s-o deschizi ºi sã arãþi
gândirea omeneascã, sã arãþi cum sunt sulurile, cum se
învârtesc ºi cum se perindã unele dupã altele!
- Chiar aºa sunt ºi gândurile noastre! – au spus cu toþii
ºi maestrul a cãpãtat învoirea sã arate în duminica urmãtoare
poporului pasãrea. Împãratul a poruncit s-o punã sã cânte ca
s-o asculte tot poporul. Oamenii au ascultat-o ºi au fost
grozav de mulþumiþi, parcã s-ar fi îmbãtat cu ceai, ceea ce e
un obicei foarte chinezesc. ªi toþi au spus: „O!“ - ºi ºi-au
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ridicat în sus degetul arãtãtor ºi au dat din cap. Numai
pescarul cel sãrac, care auzise privighetoarea cea adevãratã,
spunea: „Cântã frumos, melodia e la fel, dar lipseºte ceva, nu
ºtiu ce anume, dar lipseºte!“
Privighetoarea cea adevãratã a fost izgonitã din
împãrãþie.
Pasãrea cea plãsmuitã îºi avea locul ei pe o pernã de
mãtase, chiar lângã patul împãratului. Toate darurile pe care
le primise erau adunate împrejuru-i ºi ea acuma cãpãtase un
titlu mai mare, era „Cântãreaþã a iatacului maiestãþii sale
imperiale“ ºi avea rangul întâi de pe partea stângã, fiindcã
împãratul socotea cã partea cea mai nobilã e aceea în care e
inima ºi inima ºi la împãraþi tot în stânga e aºezatã. Maestrul
de muzicã a scos despre pasãrea cea plãsmuitã o lucrare în
douãzeci ºi cinci de volume; era o lucrare aºa de savantã ºi
de lungã ºi plinã de cuvintele chinezeºti cele mai grele, încât
toþi se grãbeau sã spunã cã au citit-o ºi au înþeles-o, fiindcã
altfel ar fi fost luaþi drept proºti ºi cãlcaþi în picioare.
ªi aºa a trecut un an. Împãratul, curtenii ºi toþi ceilalþi
chinezi ºtiau acuma pe de rost fiecare tril din cântecul pãsãrii
celeia plãsmuite, dar tocmai de aceea le plãcea acuma mai
mult decât oricând. Puteau sã cânte ºi ei cu ea ºi aºa chiar ºi
fãceau. Toþi copiii de pe uliþã cântau ºi împãratul cânta ºi el.
Era ceva minunat.
Într-o searã însã, când pasãrea tocmai cânta foarte
frumos ºi împãratul ºedea în pat ºi o asculta, înãuntrul ei s-a
auzit deodatã o pârâiturã ºi ceva a plesnit. Toate rotiþele s-au
desfãcut ºi muzica s-a oprit.
Împãratul a sãrit repede din pat ºi a chemat pe doctorul
palatului, dar ce putea sã facã? Au adus atunci un ceasornicar
ºi acesta, dupã multã vorbãrie ºi cercetare, a dres puþintel
pasãrea, dar a spus cã de-acuma înainte trebuie cruþatã,

fiindcã zimþii de pe suluri s-au tocit ºi e cu neputinþã sã se
facã alþii noi în aºa fel încât sã meargã bine muzica. Mare
mâhnire pe toatã lumea! Acuma, numai o datã pe an aveau
voie sã punã pasãrea sã cânte ºi încã ºi asta era prea mult.
Maestrul de muzicã a þinut însã o micã cuvântare cu vorbe
mari ºi a spus cã lucrul merge tot aºa de bine ca ºi mai înainte
ºi dacã a spus el aºa, atunci aºa a fost!
Au mai trecut cinci ani ºi iatã cã toatã þara a fost
copleºitã de o mâhnire adâncã ºi adevãratã. Chinezii þineau
la împãratul lor ºi acuma el se îmbolnãvise ºi nu mai avea
mult de trãit. Fusese chiar ales alt împãrat ºi poporul stãtea
pe stradã în faþa palatului ºi tot întreba pe sfetnicul cel mare
cum îi mai merge împãratului.
- P! – spunea sfetnicul ºi clãtina din cap.
Împãratul zãcea, rece ºi galben la faþã, în patul lui larg
ºi mãreþ. Toatã curtea credea cã a murit ºi toþi se duseserã sã
se închine împãratului celui nou. Slujitorii ieºiserã pe afarã
sã vorbeascã despre aceastã întâmplare ºi slujitoarele aveau
sindrofie. În toate pãrþile, prin sãli ºi coridoare puseserã
covoare groase ca sã nu se audã paºii ºi de aceea era atâta
liniºte. Dar împãratul încã nu murise. ªedea þeapãn ºi galben
în patul lui mãreþ cu perdele de catifea ºi ciucuri grei de aur.
Fereastra era deschisã ºi luna pãtrundea în odaie luminând pe
împãrat ºi lângã el pasãrea cea plãsmuitã.
Bietul împãrat abia mai putea sã rãsufle, parcã l-ar fi
apãsat ceva pe piept. A deschis ochii ºi a vãzut cã era
Moartea. Moartea îºi pusese pe cap o coroanã de aur ºi þinea
într-o mânã sabia de aur a împãratului ºi în cealaltã steagul
lui cel frumos. De jur împrejur, din faldurile perdelelor mari
de catifea ieºeau niºte capete ciudate, unele urâte, altele
drãgãlaºe ºi blânde; erau faptele cele rele ºi faptele cele bune
ale împãratului, care se uitau la el acum când Moartea i se
aºezase pe inimã.

147

148

- Îþi mai aduci aminte de noi? – întrebau ele.
ªi îi povesteau o sumedenie de lucruri ºi el asculta ºi-l
treceau sudorile.
- N-am ºtiut cã-i aºa – spunea împãratul. Sã vie muzica,
muzica ºi sã batã toba cea mare, sã nu mai aud ce spun!
Dar capetele vorbeau mai departe ºi Moartea dãdea ºi ea
din cap ca un chinez la tot ce spuneau.
- Sã vie muzica, muzica! – striga împãratul. Pãsãricã de
aur frumoasã, cântã, cântã ceva! Þi-am dat aur ºi pietre
scumpe, þi-am pus la gât chiar papucul meu de aur, hai, cântã,
cântã ceva!
Pasãrea însã nu cânta, fiindcã nu era nimeni pe acolo
s-o întoarcã, pentru cã ea nu cânta decât dacã o întorceai cu
cheia ca pe un ceasornic. ªi Moartea se uita mereu la împãrat
cu gãvanele pustii ale ochilor ºi pretutindeni era o liniºte
cumplitã.
Deodatã, afarã la fereastrã se auzi un cântec minunat.
Era privighetoarea cea adevãratã; ºedea pe-o creangã ºi
cânta. Auzise cã împãratul era bolnav ºi venise acuma sã-i
aducã mângâiere ºi speranþã. ªi iatã cã pe mãsurã ce cânta,
nãlucile se mistuiau în vãzduh ºi sângele curgea tot mai
repede prin mãdularele slãbite ale împãratului. Pânã ºi
Moartea asculta ºi spunea: „Mai cântã, privighetoare, mai
cântã!“
- Cânt, dar ce-mi dai? Îmi dai sabia de aur? Îmi dai
steagul cel frumos? Îmi dai coroana împãratului?
ªi Moartea i-a dat pentru fiecare cântec câte un giuvaer
ºi privighetoarea a cântat mai departe. ªi în cântecul ei era
vorba de cimitirele liniºtite în care cresc trandafirii albi ºi
liliacul înflorit rãspândeºte mireasmã ºi iarba moale e udatã
cu lacrimile celor rãmaºi în viaþã. ªi atunci pe Moarte a
apucat-o dorul de grãdina ei ºi a zburat pe fereastrã ca o ceaþã
rece ºi albã.

- Îþi mulþumesc – a spus împãratul – îþi mulþumesc,
pasãre cereascã, acuma ºtiu cine eºti. Te-am alungat din
împãrãþia mea, dar tu nu te-ai supãrat pe mine ºi ai venit ºi cu
cântecul tãu ai alungat de lângã mine duhurile rele. Cum aº
putea sã te rãsplãtesc?
- M-ai rãsplãtit! – a spus privighetoarea. Când am cântat
întâia oarã te-am fãcut sã plângi ºi asta n-am sã uit niciodatã;
acestea-s giuvaerele care bucurã cu adevãrat inima
cântãreþului. Acuma dormi ºi eu am sã-þi cânt. Când ai sã te
deºtepþi, ai sã fii sãnãtos ºi puternic.
Privighetoarea a cântat iar ºi împãratul a adormit; dulce
ºi molcom îi era somnul!
Când s-a trezit, soarele rãsãrise ºi strãlucea în odaie.
Nici un slujitor nu se întorsese; toþi credeau cã murise.
Numai privighetoarea era acolo ºi cânta.
- Rãmâi aici cu mine! – a spus împãratul. Ai sã cânþi
numai când ai sã vrei tu ºi pe pasãrea asta plãsmuitã am s-o
sfãrâm în bucãþi.
- Sã nu faci asta! – a zis privighetoarea; a fãcut ºi ea
lucru bun cât a putut, pãstreaz-o ca ºi pânã acum! Eu nu stau
aici în palat, nu-mi place, dar poþi sã mã chemi ºi dacã mi-o
plãcea ºi mie am sã vin seara ºi am sã stau la fereastrã ºi am
sã-þi cânt ca sã te înveseleºti, dar totodatã ºi ca sã te gândeºti
la multe lucruri. În cântecele mele am sã pomenesc de cei
fericiþi, dar ºi de cei necãjiþi; am sã-þi vorbesc de ce e rãu ºi
de ce e bine, de ceea ce-i în preajma ta ºi tu nu ºtii. Pasãrea
cântãtoare zboarã în toate pãrþile ºi la coliba pescarului sãrac,
ºi pe acoperiºul þãranului, la toþi cei care-s departe de tine ºi
de curtea ta. Inima ta mi-i dragã mai mult decât coroana ta.
Am sã vin ºi am sã-þi cânt. Numai un lucru trebuie sã-mi
fãgãduieºti.
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- Tot ce vrei! – a spus împãratul ºi s-a ridicat din pat, sa îmbrãcat cu hainele lui împãrãteºti ºi ºi-a strâns la inimã
sabia care era de aur greu.
- Un lucru numai te rog; sã nu spui nimãnui cã ai o pasãre
care îþi spune tot ce se întâmplã; aºa are sã fie ºi mai bine.
ªi privighetoarea ºi-a luat zborul.
Slujitorii au venit ºi toþi credeau cã împãratul a murit;
dar când au intrat, au vãzut cã se sculase din pat; ºi el le-a
spus bunã dimineaþa.
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ra odatã un prinþ ºi prinþul acela voia sã se însoare
cu o prinþesã, dar cu prinþesã adevãratã. ªi a
cutreierat toatã lumea ca sã gãseascã una pe placul lui ºi tot
n-a gãsit. Prinþese erau destule, dar el nu putea sã ºtie dacã
erau cu adevãrat prinþese, fiindcã tuturora le lipsea câte ceva.
ªi prinþul s-a întors iar acasã ºi era foarte necãjit, pentru cã
tare ar fi vrut sã gãseascã o prinþesã adevãratã. Într-o searã,
tocmai se stârnise o furtunã cumplitã, tuna ºi fulgera ºi ploua
cu gãleata; era o vreme îngrozitoare. Deodatã s-a auzit cum
bate cineva la poarta oraºului ºi regele, tatãl prinþului, s-a dus
sã deschidã.
La poartã era o prinþesã. Vai, dar în ce hal era din
pricina ploii ºi a vremii rele! Apa îi curgea ºiroaie pe pãr ºi
pe haine ºi îi intra în pantofi pe la vârfuri ºi þâºnea înapoi pe
la cãlcâie. Dar zicea cã-i prinþesã adevãratã.
- Bine, las’ cã vedem noi îndatã!, s-a gândit regina, dar
n-a spus nimic; s-a dus în odaia de culcare, a luat toate
saltelele din pat ºi a pus pe scândurile patului o boabã de
mazãre. Pe urmã a pus peste mazãre douãzeci de saltele de
lânã ºi pe saltele douãzeci de perne mari de puf.
Aici s-a culcat prinþesa.
Dimineaþa au întrebat-o cum a dormit.
- Groaznic de prost!, a rãspuns prinþesa. Toatã noaptea
n-am închis ochii. Dumnezeu ºtie ce a fost în pat! Am ºezut
pe ceva tare ºi acuma-s toatã numai vânãtãi! Groaznic!
ªi atunci au vãzut cu toþii cã era o prinþesã adevãratã,
dacã a simþit ea o boabã de mazãre prin douãzeci de saltele ºi
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douãzeci de perne de puf. Aºa de gingaºã la piele nu putea sã
fie decât numai o prinþesã!
ªi prinþul a luat-o de nevastã, fiindcã acum ºtia hotãrât
cã asta-i prinþesã adevãratã; iar boaba de mazãre au pus-o în
odaia unde erau bijuteriile coroanei ºi se mai poate vedea
acolo ºi astãzi dacã n-o fi luat-o careva.
ªi asta sã ºtiþi cã-i o poveste adevãratã.

ra vreme frumoasã. Era varã, holdele erau galbene,
ovãzul verde, fânul era clãdit în cãpiþe ºi
cocostârcul se plimba pe câmp cu picioarele lui lungi ºi roºii
ºi clãmpãnea pe egipteneºte, fiindcã limba asta o învãþase de
la maicã-sa. De jur împrejurul ogoarelor ºi al pãºunilor erau
pãduri mari ºi în mijlocul pãdurilor heleºteie adânci. Ce
frumos era pretutindeni! Pe locurile acestea era un conac
vechi, înconjurat de ºanþuri adânci; de la ziduri pânã la apã
gãseai tot bãlãrii, aºa de înalte, încât unui copil, stând în
picioare printre ele, nu i s-ar fi vãzut capul. ªi erau aºa de
dese ºi de încâlcite, cã te puteai rãtãci prin ele ca-n pãdure.
În bãlãriile acestea ºedea o raþã în cuibar ºi clocea; pânã sã
iasã puii, raþa se plictisea grozav; nimeni nu venea sã vadã ce
mai face; celelalte raþe mai bine se plimbau pe apã decât sã
vie pânã aici sus, sã se aºeze sub un brusture ºi sã stea de
vorbã cu dânsa.
În sfârºit a crãpat un ou ºi dupã aceea altul ºi încã unul,
pânã au crãpat toate. Chiu-chiu!, s-auzea din toate pãrþile;
gãlbenuºurile prinseserã viaþã ºi rãþuºtele scoteau capul din
gãoace.
- Mac-mac!, a spus raþa ºi atunci toate au început sã
mãcãiascã ºi ele cum puteau mai bine ºi se uitau în toate

pãrþile, printre buruienile verzi, ºi mama lor le lãsa sã se uite
cât voiau, fiindcã verdele e bun pentru ochi.
- Ce mare-i lumea!, ziceau puii.
Cred ºi eu, fiindcã acuma aveau mai mult loc decât
avuseserã înainte când stãteau în ou.
- Credeþi voi cã asta e toatã lumea?, a spus mama.
Lumea se întinde ºi mai departe, dincolo de grãdinã, pânã la
ogoarele preotului, dar pânã acolo n-am fost nici eu. Sunteþi
toate?, a întrebat ea ºi s-a ridicat din cuibar. Ba nu, uite cã
nu-s toate, mai este un ou ºi-i cel mai mare. Dar oare cât are
sã mai þie? Am început sã mã cam satur!
ªi s-a aºezat iar în cuibar.
- Ei, cum merge?, a întrebat-o o raþã bãtrânã care venise
în vizitã.
- Mai am un ou – a rãspuns raþa. Nu ºtiu ce-i cu el, cã
nu mai crapã; dar ia uitã-te la celelalte, ce zici, nu-s cele mai
frumoase rãþuºte care s-au pomenit vreodatã? Una nu-i care
sã nu semene cu tatã-sãu; ºi ticãlosul nici nu vine mãcar sã
vadã ce mai fac.
- Ia sã vãd ºi eu oul acela care nu vrea sã crape – a spus
bãtrâna. Trebuie sã fie un ou de curcã; am pãþit-o ºi eu odatã
aºa ºi am avut numai necazuri cu el, fiindcã puilor de curcã
le e fricã de apã. Nu puteam sã-l fac sã intre în apã cu nici un
chip, mãcãiam cât mã þinea gâtlejul, dar tot degeaba. Ia sã
vãd oul. Da, e de curcã. Mai bine lasã-l ºi învaþã-þi copilaºii
sã înoate.
- Am sã mai ºed oleacã – a zis raþa. Am ºezut atâta cã
mai pot sã ºed puþin.
- Cum vrei – spuse raþa cea bãtrânã ºi a plecat. În sfârºit,
oul cel mare a crãpat. Chiu, chiu – a spus puiul ºi a ieºit din
gãoace; era mare ºi urât.
Raþa s-a uitat lung la el. „Da’ mare-i! Coºcogeamite
rãþoi!”, zise ea. Nu seamãnã cu celelalte; sã fie totuºi un pui
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de curcã? Am sã vãd eu; am sã-l bag în apã, chiar dacã o
trebui sã-l împing cu de-a sila.”
A doua zi era vreme frumoasã. Toate buruienile cele
verzi strãluceau la soare. Raþa s-a dus cu toatã familia la apã.
Zicea mac-mac ºi una câte una rãþuºtele se bãgau în apã; apa
le venea pânã peste cap, dar ele repede ieºeau deasupra ºi
înotau de minune; picioarele se puneau singure în miºcare ºi
toate erau acuma în apã, chiar ºi puiul cel urât ºi cenuºiu.
- Nu, nu-i de curcã – spuse raþa; uite ce bine dã din
picioare ºi ce drept se þine, e copilul meu. ªi, la urma-urmei,
dacã te uiþi mai bine la el, e chiar drãguþ. Mac-mac! Haideþi
dupã mine sã vedeþi ºi voi lumea ºi sã vã duc în curtea
raþelor, numai sã vã þineþi de mine, sã nu vã calce careva, ºi
feriþi-vã de mâþe.
ªi aºa au ajuns în curtea raþelor. Acolo era o zarvã
cumplitã, fiindcã în curte erau douã familii care acuma se
luaserã la ceartã pentru un cap de scrumbie; dar s-au potolit
repede, fiindcã a venit o mâþã ºi a înºfãcat ea capul.
- Iaca, vedeþi, aºa merg lucrurile pe lume!, a spus raþa ºi
îºi ascuþi ciocul, fiindcã ºi ea ar fi vrut sã înºface capul de
scrumbie. Þineþi-vã bine pe picioare – mai spuse ea. Vedeþi
pe raþa aceea bãtrânã? Mãcãiþi cum se cuvine, duceþi-vã la ea
ºi plecaþi-vã gâtul în faþa ei; ea e cea mai simandicoasã din
toate câte sunt aici. E de neam spaniol, de aceea e aºa de
grasã; ºi la picior are o panglicã roºie. Asta-i ceva
nemaipomenit de frumos ºi-i cea mai mare cinste pe care o
poate cãpãta o raþã. Asta înseamnã cã nu trebuie sã se piardã
ºi trebuie sã fie cunoscutã de toatã lumea, dobitoace ºi
oameni. Mãcãiþi! Nu vã þineþi picioarele înãuntru. O rãþuºcã
bine crescutã îºi rãºchireazã tare picioarele, aºa cum fac tata
ºi mama: uite aºa! Acuma plecaþi-vã gâtul ºi spuneþi mac.
Rãþuºtele au fãcut cum le-a învãþat mama. Celelalte raþe
s-au uitat lung la ele ºi spuserã cu glas tare:

- Ei, poftim! Nu eram destule aici, au mai trebuit sã vie
ºi astea! ªi uite una ce urâtã-i! Nu!, nu se poate, e prea din
cale-afarã!
ªi o raþã s-a repezit ºi a ciupit-o pe rãþuºcã de ceafã.
- Las-o în pace!, a spus mama. Ce þi-a fãcut?
- Nu ne-a fãcut nimic, da-i aºa de mare ºi de
neobiºnuitã, cã trebuie numaidecât sã o luãm la bãtaie.
- Frumoºi copii – a zis raþa cu panglicã la picior. Toþi
sunt frumoºi, numai unul n-a ieºit cum trebuie. Ar trebui
fãcut din nou.
- Asta nu se mai poate, cucoanã mare – a spus raþamamã. E drept cã nu-i frumoasã rãþuºca, dar e plãcutã la fire
ºi înoatã tot aºa de bine ca ºi celelalte, ba chiar mai bine. Eu
cred cã are sã creascã frumos ºi cu vremea are sã se facã mai
micã; a stat prea mult în ou ºi de asta n-a cãpãtat înfãþiºarea
care trebuie.
ªi raþa a mângâiat-o uºurel pe rãþuºcã ºi i-a netezit
penele.
- De altfel – spuse ea – e rãþoi, aºa cã n-are prea mare
însemnãtate dacã-i urât. Eu cred cã are sã se facã zdravãn, se
vede de pe acuma.
- Celelalte sunt drãguþe – zise bãtrâna. Acuma, fiþi ca la
voi acasã ºi dacã gãsiþi un cap de peºte, puteþi sã mi-l aduceþi.
ªi aºa au rãmas aici ca la ele acasã.
Pe biata rãþuºcã însã, aceea care ieºise din ou cea din
urmã ºi era aºa de urâtã, toate raþele celelalte o ciupeau, o
înghionteau ºi o luau peste picior; ºi nu numai raþele, dar ºi
gãinile. “E prea mare” – ziceau toate orãtãniile din curte, iar
curcanul care venise pe lume cu pinteni, ºi de aceea credea
cã e împãrat, se umfla ca o corabie cu toate pânzele sus, se
repezea la rãþuºte, tuºea de câteva ori mânios ºi i se înroºea
tot capul. Sãraca rãþuºcã nu mai ºtia unde sã se ducã ºi ce sã
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facã! Era mâhnitã din pricinã cã era aºa de urâtã ºi toate
pãsãrile din curte râdeau de ea.
Astfel a trecut ziua cea dintâi ºi dupã aceea a fost din ce
în ce mai rãu. Pe rãþuºcã toþi o alungau ºi chiar ºi surorile ei
o ocãrau ºi spuneau: „De te-ar prinde o datã mâþa, urâcioasã
ce eºti!” ªi mamã-sa zicea ºi ea: „Bine-ar fi sã pleci ºi sã nu
te mai vãd!” Raþele o ciupeau ºi gãinile o bãteau ºi o fatã care
se îngrijea de pãsãri a dat în ea cu piciorul.
Rãþuºca n-a mai putut rãbda ºi a sãrit peste gard.
Pãsãrile de prin stufiºuri au zburat care încotro, speriate.
“Fug de mine fiindcã sunt aºa de urâtã” – s-a gândit
rãþuºca ºi a închis ochii, dar n-a stat pe loc ºi a plecat mai
departe. ªi aºa, a ajuns la balta cea mare pe unde-s raþele
sãlbatice. Aici a stat toatã noaptea, ostenitã ºi amãrâtã.
Dimineaþa, raþele sãlbatice s-au înãlþat din stuf ºi s-au
pregãtit sã zboare; când au vãzut pe tovarãºa lor cea nouã,
s-au uitat lung la ea.
- Ce fel de pasãre eºti tu?, au întrebat ele ºi rãþuºca se
întorcea în toate pãrþile ºi saluta cât putea mai frumos.
- Grozav eºti de urâtã!, au spus raþele sãlbatice. Dar, în
sfârºit, nouã puþin ne pasã de asta, numai sã nu te mãriþi cu
careva din neamul nostru.
Biata rãþuºcã nu se gândea sã se cãsãtoreascã; doar atâta
voia, sã stea ºi ea în stuf ºi sã bea puþinticã apã de baltã.
A stat ea acolo douã zile. Dupã aceea au venit douã
gâºte sãlbatice, sau mai bine zis doi gânsaci sãlbatici; nu era
mult de când ieºiserã din ou ºi de aceea erau aºa de
îndrãzneþi.
- Ascultã, fârtate – au spus ei; eºti aºa de urât încât eºti
chiar pe placul nostru. Vrei sã vii cu noi ºi sã fii pasãre
cãlãtoare? Aici, alãturi, în altã mlaºtinã, sunt câteva
gâºte sãlbatice foarte drãguþe, toate domniºoare ºi toate pot

sã spunã ga-ga-ga. Aºa cã poþi sã-þi gãseºti norocul, chiar aºa
urât cum eºti!
Deodatã s-a auzit poc! poc! ºi cei doi gânsaci au cãzut
morþi în stuf ºi apa împrejur s-a fãcut roºie. Poc! Poc!, s-a
auzit iar ºi cârduri întregi de gâºte sãlbatice s-au ridicat din
stuf ºi iar s-au auzit pocnete. Era vânãtoare mare. Vânãtorii
stãteau de jur împrejurul pãpuriºului ºi unii ºedeau chiar pe
ramurile copacilor care se întindeau deasupra stufului. Fumul
albastru al prafului de puºcã plutea ca un nor peste copacii
întunecaþi ºi se împrãºtia pe ape. Câinii au venit pânã la baltã.
Trosc, trosc, se auzea din toate pãrþile cum trosneºte papura.
Sãraca rãþuºcã nu mai putea de spaimã. Îºi întorcea capul, ca
sã ºi-l ascundã sub apã, ºi chiar în clipa aceea un câine mare
ºi fioros a rãsãrit lângã ea. Limba îi spânzura din gurã ºi ochii
îi luceau groaznic; ºi-a întins botul spre rãþuºcã, ºi-a rânjit
dinþii ºi a plecat de-acolo fãrã s-o înºface.
- Mulþumescu-þi, Doamne!, a oftat rãþuºca; sunt aºa de
urâtã încât nici câinii nu vor sã mã muºte.
Rãþuºca a stat pititã în timp ce grindina de alice cãdea
peste pãpuriº.
Abia mai târziu s-a fãcut liniºte. Biata rãþuºcã tot nu
îndrãznea sã se miºte. A mai aºteptat câteva ceasuri pânã sã
se urneascã. A ieºit din baltã ºi a plecat cât a putut de repede,
luând-o peste câmp. Numai cã mergea cam greu, din pricinã
cã se stârnise furtunã ºi vântul vâjâia.
Spre searã a ajuns la un bordei, care era aºa de dãrãpãnat
încât nici el singur nu ºtia în care parte o sã se rãstoarne ºi de
aceea, deocamdatã, rãmânea tot în picioare.
Aºa de tare bãtea vântul, încât rãþuºca a trebuit sã se
ghemuiascã jos lângã bordei ºi sã se sprijine de el ca sã nu
cadã. Vijelia se înteþea. Deodatã rãþuºca a vãzut cã uºa de la
bordei ieºise dintr-o þâþânã ºi atârna strâmbã, aºa cã prin
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deschizãturã puteai sã pãtrunzi înãuntru. Ca sã scape de vânt,
rãþuºca a intrat în bordei.
În colibã stãtea o babã cu un motan ºi o gãinã. Motanul
ºtia sã se alinte, sã toarcã ºi împrãºtia chiar ºi scântei când îl
frecai pe spate. Gãina avea picioare mici ºi scurte ºi fãcea
ouã ºi baba o iubea ca pe copilul ei.
Dimineaþa, toþi au dat cu ochii de rãþuºcã ºi motanul a
început sã toarcã ºi gãina sã cotcodãceascã.
- Ce eºti?, a întrebat baba ºi s-a uitat prin casã, dar cum
nu prea vedea bine, i s-a pãrut cã rãþuºca era o raþã mare ºi
grasã care s-a rãtãcit.
- Chiar îmi pare bine!, a spus ea. Acuma o sã am ouã de
raþã. Numai de n-ar fi rãþoi! Trebuie sã o punem la încercare.
ªi rãþuºca a fost pusã la încercare timp de trei
sãptãmâni, dar ouã nu a fãcut. ªi motanul era stãpânul casei,
ºi gãina stãpâna, ºi mereu ziceau: „Noi ºi lumea”, fiindcã îºi
închipuiau cã jumãtate din lume erau ei ºi bineînþeles
jumãtatea cea mai fainã. Rãþuºca spunea cã în privinþa asta
mai puteau fi ºi alte pãreri, dar gãina nici nu voia sã stea de
vorbã.
- Poþi sã faci ouã?, întreba ea.
- Nu.
- Atunci þine-þi gura.
ªi motanul spunea:
- Poþi sã te alinþi, sã torci ºi sã scoþi scântei?
- Nu.
- Atunci n-ai voie sã ai o pãrere când vorbesc alþii mai
înþelepþi ca tine.
Rãþuºca ºedea într-un colþ ºi era fãrã chef. Deodatã ºi-a
adus aminte de aerul curat de-afarã ºi de lumina soarelui. ªi
a cuprins-o dorul de apã ºi o poftã grozavã sã înoate; nu s-a
putut opri ºi i-a spus ºi gãinii.

- Ce te-a apucat?, a zis gãina. N-ai nici o treabã ºi de
asta-þi trec prin cap tot felul de prostii. Fã ouã sau toarce ºi ai
sã vezi cã nu te mai gândeºti la fleacuri.
- Dar e aºa de frumos sã pluteºti pe apã!, a spus rãþuºca.
E aºa de plãcut sã te bagi cu capul în apã ºi sã te dai la fund!
- Ce mai plãcere ºi asta!, a spus gãina. Ai înnebunit! Ia
întreabã pe motan, care-i cel mai înþelept din toþi motanii,
dacã lui îi place sã înoate sau sã se scufunde în apã! Despre
mine nici nu mai vorbesc. Întreab-o ºi pe stãpâna noastrã cea
bãtrânã, care-i mai înþeleaptã decât toþi pe lume! Crezi tu cã
ea are poftã sã înoate ºi sã se bage cu capul în apã?
- Voi nu mã înþelegeþi! – rãspunse rãþuºca.
- Nu te înþelegem? Atunci cine te-o fi înþelegând? Doar
n-ãi fi vrând sã fii tu mai deºteaptã decât motanul ºi decât
baba, ca sã nu mai pomenesc ºi de mine! Nu-þi împuia capul
cu prostii, copilã, ºi mulþumeºte bunului Dumnezeu de
norocul pe care þi l-a dat. Nu eºti mulþumitã cã stai în casã la
cãldurã ºi cã ai de la cine sã înveþi lucruri folositoare? Dar tu
eºti numai o moftangioaicã ºi cu tine nu-i chip de stat de
vorbã. Eu îþi vreau binele, îþi spun lucruri care poate nu-þi
plac, dar sã ºtii cã numai prietenii adevãraþi vorbesc aºa! Eu
zic sã înveþi sã faci ouã sau sã torci ºi sã scoþi scântei.
- Ba eu cred cã am sã plec în lumea largã – a spus
rãþuºca.
- Atunci pleacã – a spus gãina.
ªi rãþuºca a plecat. A înotat, s-a scufundat în apã, dar
nici o vietate nu se uita la ea, aºa era de urâtã!
A venit toamna, frunzele pãdurii s-au îngãlbenit ºi s-au
uscat; vântul le smulgea ºi le împrãºtia. Era frig. Norii
atârnau grei ºi albi de zãpadã. Pe gard stãtea un corb ºi fãcea
crr-crr de frig. Te prindea frigul numai când îl auzeai. Biata
rãþuºcã n-o ducea deloc bine. Într-o searã, când tocmai
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asfinþea frumos soarele, a venit un cârd de pãsãri mari ºi
minunate. Rãþuºca nu mai vãzuse niciodatã pãsãri aºa de
frumoase. Erau albe ca zãpada ºi aveau niºte gâturi lungi ºi
mlãdioase. Erau lebede. Glasul lor avea un sunet cu totul
deosebit. Au stat puþin, apoi ºi-au întins aripile largi ºi mãreþe
ºi au plecat mai departe în þãrile calde cu lacuri albastre. S-au
înãlþat sus de tot ºi pe rãþuºca cea urâtã a cuprins-o o neliniºte
ciudatã; nu mai putea sta locului, se tot învârtea în apã ca
titirezul, îºi tot lungea gâtul în sus cãtre lebede ºi scotea niºte
þipete aºa de ascuþite ºi de neobiºnuite, încât se speria ºi ea.
Nu putea sã uite pãsãrile acelea frumoase ºi fericite ºi când
nu le-a mai zãrit s-a dat cu capul la fund în apã ºi când s-a
ridicat iar la faþa apei parcã îºi ieºise din fire. Nu ºtia cum le
cheamã pe pãsãri, nu ºtia încotro au plecat, dar îi erau dragi
cum nu-i mai fusese nimeni drag vreodatã. Nu le pizmuia.
Cum s-ar fi putut ea gândi sã doreascã o asemenea
frumuseþe?
Biata rãþuºcã urâtã ar fi fost foarte mulþumitã dacã
mãcar raþele ar fi primit-o printre ele ºi n-ar fi alungat-o.
Iarna era tot mai grea. Rãþuºca trebuia sã înoate toatã
vremea încolo ºi încoace, ca sã nu lase apa sã îngheþe cu
totul; noaptea însã copca în care stãtea ea se fãcuse tot mai
îngustã; era ger ºi gheaþa pe lac trosnea. Rãþuºca trebuia sã
dea mereu din picioare ca sã nu îngheþe apa, dar, de la o
vreme, a ostenit, nu s-a mai putut miºca ºi a prins-o gheaþa.
Dimineaþa a trecut pe acolo un þãran ºi a vãzut-o.
Þãranul a dat cu piciorul în gheaþã ºi a sfãrâmat-o, a luat
rãþuºca ºi a dus-o acasã la nevastã-sa.
Rãþuºca ºi-a revenit în fire. Copiii au vrut sã se joace cu
dânsa, dar ea a crezut cã vor s-o batã ºi de fricã a sãrit drept
în oala cu lapte ºi laptele a þâºnit în toate pãrþile. Femeia a dat
un strigãt ºi a pocnit din palme ºi atunci rãþuºca s-a speriat ºi

mai tare ºi a sãrit în putineiul cu unt, pe urmã într-o cãldare
cu lapte ºi de acolo a zburat iar. ªi avea o înfãþiºare!
Femeia s-a luat cu vãtraiul dupã ea, copiii alergau ºi ei
s-o prindã, râzând ºi þipând. Noroc cã s-a deschis uºa ºi
rãþuºca a reuºit sã se furiºeze afarã ºi s-a aºezat vlãguitã în
zãpada care tocmai cãzuse.
Ar fi prea trist sã povestim ce-a îndurat ºi prin câte a
trecut rãþuºca în iarna aceea. Când s-a fãcut iar cald ºi soare,
ea stãtea în pãpuriºul bãlþii. Cântau ciocârliile, venise iar
primãvara.
ªi deodatã rãþuºca a vãzut cã poate sã-ºi întindã larg
aripile ºi cã are în aripi o putere mai mare decât pânã atunci.
ªi-a luat deodatã zborul ºi nici n-a ºtiut când a ajuns într-o
grãdinã mare, în care erau meri înfloriþi ºi tufe de liliac
mirositor; creºteau chiar pe marginea lacului. Ce frumos era
aici! Dintre trestii ieºirã trei lebede plutind domol pe luciul
apei. Rãþuºca ºtia ce pãsãri sunt ºi deodatã o cuprinse o
mâhnire ciudatã.
„Am sã mã duc la pãsãrile acelea frumoase ºi ele au sã
mã batã ºi au sã mã omoare fiindcã sunt aºa de urâtã ºi
îndrãznesc sã mã apropii de dânsele. Dar nu-mi pasã! Mai
bine sã mã omoare ele decât sã mã ciupeascã raþele, sã mã
batã gãinile, sã-mi dea cu piciorul fata care îngrijeºte
orãtãniile ºi decât sã sufãr de frig ºi de foame toatã iarna.”
ªi s-a ridicat ºi ºi-a luat zborul cãtre lebede. Lebedele,
când au vãzut-o, au început sã dea din aripi ºi s-au îndreptat
spre ea.
- Omorâþi-mã!, a spus biata pasãre ºi ºi-a plecat capul pe
luciul apei, aºteptând moartea.
Dar când colo, ce sã vadã în apã? Chiar pe ea însãºi
oglinditã, dar acuma nu mai era o pasãre greoaie, cenuºie ºi
urâtã, era ºi ea lebãdã.

161

162

Nu-i nimic dacã te naºti printre raþe, numai sã ieºi
dintr-un ou de lebãdã!
Pãsãrii nu-i pãrea rãu cã îndurase atâtea necazuri; se
putea bucura acuma ºi mai mult de fericirea ei.
Lebedele cele mari au venit la ea ºi au dezmierdat-o cu
pliscurile.
În grãdinã au venit câþiva copii. Au aruncat pe apã pâine
ºi grãunþe. Deodatã, cel mic a strigat:
- Uite cã a mai venit una!
ªi ceilalþi au chiuit de bucurie ºi au strigat ºi ei:
- Da, a mai venit una!
Au bãtut din palme ºi sãrind într-un picior s-au dus
repede sã spuie tatii ºi mamei.
Apoi au venit iar ºi au aruncat pe apã pâine ºi cozonac
ºi toþi spuneau:
- Asta care a venit acuma este cea mai frumoasã!
ªi lebedele cele bãtrâne se plecau în faþa ei.
Lebãda cea tânãrã s-a ruºinat ºi ºi-a ascuns capul în
aripi; nu ºtia ce sã facã; era foarte fericitã, dar nu se mândrea
deloc; fiindcã o inimã bunã nu-i niciodatã mândrã. Se gândea
cum fusese ea de prigonitã ºi de batjocoritã ºi acuma toþi
spuneau cã e cea mai frumoasã dintre toate pãsãrile. Chiar ºi
liliacul se apleca spre ea cu crengile în apã ºi soarele
strãlucea cãlduþ ºi domol. ªi lebãda ºi-a întins aripile, ºi-a
înãlþat gâtul ºi a spus din toatã inima:
- Pe vremea când eram o rãþuºcã urâtã nici în vis nu
m-aº fi gândit la atâta fericire!
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Soldatul de plumb
Erau odatã douãzeci ºi cinci de soldaþi de plumb ºi toþi
erau fraþi, fiindcã fuseserã fãcuþi dintr-o lingurã veche.
Þineau puºca în mânã ºi fruntea sus. Aveau o uniformã foarte
frumoasã, roºie ºi albastrã. Cel dintâi lucru pe care l-au auzit
pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care
ºedeau, au fost cuvintele: „Soldaþi de plumb!” Cuvintele
acestea le-a rostit un bãieþaº care bãtea din palme de bucurie.
Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos ºi i-a înºirat pe
masã. Toþi semãnau leit între ei, unul singur era puþin mai
altfel: avea numai un picior, pentru cã fusese fãcut cel din
urmã ºi nu mai ajunsese plumbul; dar deºi avea numai un
picior, stãtea tot aºa de drept ca ºi ceilalþi cu douã picioare ºi
tocmai el avea sã facã cele mai mari isprãvi, aºa cum aveþi sã
vedeþi îndatã.
Pe masa pe care stãteau ei înºiraþi mai erau o mulþime de
jucãrii; era mai cu seamã un castel de hârtie de toatã
frumuseþea. Pe ferestre puteai sã te uiþi înãuntru ºi sã vezi
toate încãperile. În faþa castelului era un pâlc de copaci ºi în
mijlocul lor era o oglinjoarã care închipuia un lac. Pe ea
pluteau ºi se oglindeau lebede de cearã. Toate jucãriile erau
drãgãlaºe, dar cea mai drãgãlaºã era o fetiþã care stãtea în uºa
castelului; era fãcutã ºi ea din hârtie, însã avea haine
frumoase ºi pe umeri o panglicã subþire ºi albastrã, chiar ca
o broboadã. Pe broboadã, drept la mijloc, era o stea
strãlucitoare, cât faþa ei de mare. Fetiþa stãtea cu braþele
ridicate, fiindcã era dansatoare ºi îºi ridicase ºi un picior, dar
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aºa de sus încât departe soldatul de plumb nu vedea unde-i ºi
credea cã fata are ca ºi el numai un picior.
„Ar fi o nevastã tocmai potrivitã pentru mine - se gândi
el; atâta numai cã e cam boieroaicã, stã într-un castel ºi eu
stau într-o cutie în care suntem douãzeci ºi cinci de inºi;
nu-s tocmai potrivit pentru ea; da’ eu tot am sã încerc sã intru
în vorbã cu dânsa.“
ªi s-a întins cât era de lung dupã tabachera de pe masã.
De aici, putea sã se uite în voie la dansatoarea cea mititicã ºi
subþire, care stãtea mereu într-un picior, fãrã sã cadã.
Seara, soldaþii de plumb au intrat în cutie ºi toþi cei din
casã s-au dus la culcare. ªi atunci, cutia cu muzicuþã a
început sã cânte tot felul de cântece vesele. Soldaþii de plumb
au început sã zãngãneascã în cutia lor, fiindcã voiau ºi ei sã
iasã ºi sã vadã ce-i, dar nu puteau sã ridice capacul.
Spãrgãtorul de nuci se dãdea de-a tumba ºi creta se zbenguia
pe tãbliþã. De atâta larmã, canarul s-a trezit ºi a început ºi el
sã vorbeascã în versuri. Numai soldatul de plumb ºi cu
dansatoarea nu se miºcau din loc. Ea stãtea mereu într-un
picior, în vârful degetelor ºi cu braþele întinse, el stãtea tot
aºa de neclintit pe singurul lui picior ºi nu-ºi lua nici o clipã
ochii de la dânsa.
De-odatã, ceasul a bãtut douãsprezece ºi poc!, capacul
tabacherei s-a deschis, dar în tabacherã nu era tutun, era
numai un drãcuºor mititel ºi negru. O ºmecherie straºnicã!
- Ascultã, soldat de plumb - a spus drãcuºorul - mutã-þi
ochii în altã parte!
Dar soldatul parcã nici n-ar fi auzit.
- Bine, ai sã vezi tu mâine dimineaþã - a spus drãcuºorul.
Când s-a fãcut ziuã ºi copiii s-au sculat, au luat soldatul
de plumb ºi l-au pus pe marginea ferestrei ºi, deodatã, c-o fi
fost drãcuºorul, c-o fi fost vântul, fereastra s-a deschis ºi

soldatul de plumb a cãzut de la etajul al treilea. A fost un
drum cumplit. A cãzut cu piciorul în sus ºi s-a înfipt cu
chivãra ºi cu vârful baionetei între douã pietre ale
caldarâmului.
Fata din casã ºi bãieþaºul s-au dus repede jos ca sã-l
caute; dar, cu toate cã erau cât pe ce sã calce pe el, nu l-au
zãrit. Dacã soldatul de plumb ar fi strigat: „Aici sunt!“,
desigur cã l-ar fi gãsit, dar el n-a strigat fiindcã era în
uniformã ºi nu se cuvenea sã strige aºa, în gura mare.
Începuse sã plouã. Picãturile cãdeau tot mai dese ºi de
la o vreme turna cu gãleata. Dupã ce-a trecut ploaia, au venit
doi bãieþi.
- Ia uite - zise unul dintre ei - un soldat de plumb!
Ia sã-l luãm ºi sã-i dãm drumul pe apã!
Au fãcut o luntre dintr-un ziar, au pus pe soldat în luntre
ºi i-au dat drumul pe apa care curgea prin ºanþul de pe
marginea strãzii; cei doi bãieþi alergau pe lângã el ºi bãteau
din palme. Ce umflatã era apa ºi ce valuri fãcea! Fusese
ploaie, nu ºagã! Luntrea de hârtie se legãna încoace ºi încolo
ºi câte o datã se învârtea aºa de repede încât soldatul tremura.
Dar tot neclintit rãmânea, faþa îi era nemiºcatã ºi el se uita
drept înainte ºi nu scãpa puºca din mânã.
Deodatã, luntrea a intrat pe sub un podeþ. Era întuneric
chiar ca în cutie.
- Oare unde mã duc? - se gândea el. Asta-i numai din
vina drãcuºorului! Ah, dacã fetiþa aceea ar fi aici cu mine, în
luntre, nu mi-ar pãsa chiar dacã ar fi de douã ori mai
întuneric decât este!
Deodatã, a venit un ºobolan care îºi avea casa acolo, sub
podeþ.
- Ai paºaport? - a întrebat ºobolanul. Aratã-mi
paºaportul.
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Soldatul de plumb n-a rãspuns nimic ºi ºi-a strâns ºi mai
tare arma la umãr.
Luntrea a plecat mai departe ºi ºobolanul dupã ea! Brr!,
cum îºi mai rânjea dinþii ºi striga la aºchiile ºi la paiele care
pluteau duse de apã:
- Opriþi-l! Opriþi-l! N-a plãtit vama ºi nu a arãtat
paºaportul!
Apa curgea tot mai repede. Soldatul de plumb a mai
putut sã vadã o clipã lumina zilei când a ieºit pe sub podeþ,
dar deodatã a auzit un vuiet care ar fi speriat ºi pe un om, cât
de viteaz. Aici, la capãtul podeþului, pârâiaºul de ploaie se
vãrsa într-un canal mare; pentru soldatul de plumb asta era
tot aºa de primejdios cum ar fi pentru noi dacã ne-am
rostogoli într-o cascadã.
Acuma era greu de tot. Luntrea a ieºit de sub podeþ;
soldatul se þinea cât putea mai drept, nimeni n-ar fi putut sã
spunã cã a clipit mãcar! Luntrea s-a învârtit de vreo trei-patru
ori, s-a umplut de apã ºi a început sã se scufunde. Soldatul de
plumb era acum în apã pânã la gât; luntrea se scufunda tot
mai tare ºi hârtia tot mai tare se desfãcea; apa-i ajunsese
soldatului pânã peste cap. El se gândea la dansatoarea cea
mititicã ºi drãgãlaºã, pe care nu avea s-o mai vadã niciodatã,
ºi-n urechile lui rãsuna un cântec:
Du-te la rãzboi, oºtene,
ªi de moarte nu te teme!
Hârtia s-a rupt ºi soldatul de plumb s-a prãbuºit în apã,
dar n-a ajuns la fund, fiindcã, chiar în clipa aceea, un peºte
mare l-a înghiþit.
Ce întuneric era înãuntru! Era mai rãu decât sub podeþ
ºi era aºa de strâmt locul! Soldatul de plumb însã era neclintit
ºi zãcea întins, cu arma la umãr.
Peºtele umbla încoace ºi încolo prin apã ºi se zbuciuma
cumplit. Apoi s-a oprit deodatã ºi nu s-a mai miºcat; pe urmã,

o fâºie de luminã l-a strãbãtut ca un fulger. Lumina s-a
fãcut tot mai mare ºi s-a auzit un glas strigând: „Uite soldatul
de plumb!“
Ce se-ntâmplase? Peºtele fusese prins, dus la piaþã,
vândut ºi acuma ajunsese în bucãtãrie pe masã ºi bucãtãreasa
îl spintecase cu satârul. Bucãtãreasa l-a luat de mijloc cu
douã degete ºi l-a dus în casã; toþi cei din casã s-au
îngrãmãdit sã vadã pe nãzdrãvanul care cãlãtorise pe apã
pânã-n pântecele unui peºte; dar soldatul de plumb nu se prea
fãlea cu asta.
L-au pus pe masã ºi... sã mai spui cã lumea nu-i plinã de
întâmplãri minunate! Soldatul de plumb era acuma în odaia
în care stãtuse pânã în clipa când cãzuse de pe fereastrã. Erau
tot copiii aceia; pe masã erau aceleaºi jucãrii ºi castelul cel
frumos cu dansatoarea cea mititicã ºi drãgãlaºã. Stãtea ºi
acuma tot într-un picior ºi cu celãlalt ridicat în sus, dar fãrã
sã se clinteascã. Soldatul de plumb s-a înduioºat aºa de tare
încât mai cã ar fi început sã plângã cu lacrimi de plumb, dar
s-a gândit cã un oºtean nu trebuie sã plângã, aºa cã s-a uitat
numai þintã la dânsa ºi n-a spus nimic.
Deodatã, un bãieþaº a luat soldatul ºi l-a azvârlit drept în
sobã - de ce l-o fi azvârlit, cã doar nu fãcuse nimic rãu? Dar
aici desigur cã tot drãcuºorul din tabacherã ºi-a vârât coada.
Soldatul de plumb stãtea acuma pe jeratic ºi se simþea
nãpãdit de-o cãldurã nemaipomenitã; cãldura asta o fi fost de
la foc sau o fi fost de la dragoste, nu ºtia nici el.
Culorile i se ºterseserã; cã i s-or fi ºters de zbuciumul
cãlãtoriei ori de atâtea necazuri care dãduserã peste el, cine
mai ºtie? Se uita la fetiþa într-un picior, fetiþa se uita ºi ea la
dânsul ºi soldatul simþea cã se topeºte, dar tot neclintit stãtea,
cu arma la umãr. Deodatã, s-a deschis uºa, s-a fãcut curent ºi
dansatoarea, luatã pe sus de vânt, a zburat drept în sobã,
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lângã soldatul de plumb, a luat foc ºi s-a fãcut scrum.
Soldatul s-a topit de n-a mai rãmas nimic din el decât un
cocoloº de plumb ºi, când a doua zi dimineaþa servitoarea a
scos cenuºa din sobã, n-a mai gãsit din el decât o inimioarã
de plumb; din dansatoarea cea drãgãlaºã nu mai rãmãsese
decât steaua de pe broboadã, dar steaua era acuma arsã ºi
neagrã ca tãciunele.
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