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î n in ima 
pădur i i

Hansel şi Gretel trăiau cu tatăl şi cu 
mama lor vitregă la marginea unei 
păduri întinse. Tatăl era un biet tăie-

tor de lemne, iar într-o noapte i-a spus ne-
vestei lui că nu mai au nici un ban.

— Ce-o să mâncăm? oftă el.
Mama vitregă nu-i avea la inimă pe Han-

sel şi Gretel.
— Mâine trebuie să ducem copiii în pă-

dure şi să-i lăsăm acolo, îi spuse ea.
Tăietorul de lemne se împotrivi, dar ne-

vasta lui era hotărâtă.
— Bărbate, dacă nu vrei, o să murim de 

foame toţi patru, spuse ea.
Hansel şi Gretel auziră planul mamei vi-

trege.
— Nu te teme, Hansel, îi zise Gretel. O 

să am eu grijă de tine.
Fata îşi luă haina, se strecură afară, în 

grădina luminată de lună, şi îşi umplu buzu-
narele cu pietricele albe.

A doua zi de dimineaţă, în drum spre pă-
dure, Gretel aruncă pe furiş pietricele de-a 
lungul potecii. Când ajunseră în inima co-
drului, mama vitregă le spuse copiilor să se 

odihnească puţin, căci ei aveau treabă:
— Aşteptaţi aici, până ce eu şi tatăl vos-

tru tăiem nişte lemne.
Hansel şi Gretel aşteptară toată ziua, 

dar nu se mai întoarse nimeni după ei.
— N-o să mai găsim niciodată drumul 

înapoi, se văită Hansel.
Dar, când se întunecă şi răsări luna, pie-

tricelele albe ale lui Gretel prinseră a străluci 
puternic, arătându-le drumul. Copiii ajunseră 
acasă rupţi de oboseală şi flămânzi, iar mama 
lor vitregă îi certă că pasămite nu veniseră 
când îi strigase.

A doua zi, femeia stărui să se întoarcă în 
pădure. De astă dată, Gretel nu mai apucă 
să adune pietricele, aşa că luă o coajă de 
pâine şi presără firimituri pe drum. Încă o 
dată, mama vitregă îi lăsă pe copii în pădure, 
dar, când răsări luna, nu se mai vedea nici o 
firimitură, fiindcă păsările le ciuguliseră pe 
toate.

— Am încredere că vom găsi şi singuri 
drumul spre casă, spuse Gretel curajoasă.

Aşa că cei doi fraţi o porniră prin pădure 
şi curând simţiră un miros îmbietor. Spre 
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mirarea lor, dădură peste o căsuţă cu totul de turtă dulce şi cu un acoperiş de prăjiturele. Copiii 
erau atât de înfometaţi, încât mâncară bucăţele din căsuţă. Deodată, o bătrână deschise uşa şi 
le zâmbi binevoitoare:

— Dacă vă e foame, veniţi înăuntru, îi pofti ea.
Hansel şi Gretel intrară, iar bătrâna le dădu clătite cu zahăr, apoi le aşternu două paturi moi, 

şi curând adormiră buştean.
A doua zi, bătrâna îl încuie pe Hansel într-un grajd şi îi porunci lui Gretel să-i facă de mân-

care din belşug.
— Când fratele tău se va îngrăşa, o să-l înfulec! hotărî ea.
Fuseseră traşi pe sfoară de o vrăjitoare! Nu aveau nici o scăpare. În fiecare zi, Hansel trebuia 

să întindă degetul din grajdul unde stătea încuiat, ca vrăjitoarea să-l pipăie şi să simtă cât de 
mult se îngrăşase. Dar, fiind un băiat isteţ, Hansel întindea un os. Cum nu vedea bine, vrăjitoarea 
era uşor de păcălit, însă după patru săptămâni îşi pierdu răbdarea.

— Azi, o să-l înfulec pe băiat, fie că s-a îngrăşat, fie că nu, îi spuse ea lui Gretel. Fetiţo, urcă-te 
în cuptor şi vezi dacă e cald.

Gretel ghici că vrăjitoarea avea de gând s-o gătească şi pe ea, aşa că îi zise:
— Uşa cuptorului s-a înţepenit.
— Minciuni! se răsti vrăjitoarea şi, aplecându-se, o deschise.
Într-o clipă, fata o împinse în cuptorul încins şi îi închise uşa în nas. Apoi, îi dădu drumul lui Hansel. 
În căsuţa de turtă dulce copiii găsiră giuvaiere cu care îşi umplură buzunarele înainte să 

pornească spre casă. În vremea asta, tăietorul de lemne nu mai putea de dorul lor. Când nevasta 
lui se prăpădi pe neaşteptate, se duse să-i caute în pădure.

Îi găsi, în cele din urmă, şi fu fericit nevoie mare, iar cu giuvaierele vrăjitoarei familia lor n-a 
mai suferit niciodată de foame. 
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Janáček era singur pe lume. Într-o zi, se 
pomeni dinaintea unui bătrân lipsit de 
luminile ochilor, care şedea în faţa unui 

bordei.
— Aveţi ceva de lucru pentru mine? îl în-

trebă Janáček.
— Am nevoie de cineva care să meargă 

cu caprele mele flămânde la păscut, spuse bă-
trânul, aşa că Janáček se învoi să aibă grijă 
de caprele lui.

Bătrânul îi fu recunoscător.
— Vezi să nu te apropii de dealul din pă-

dure, îl preveni el, ca să nu te prindă iezincile, 
vrăjitoarele alea rele mi-au furat ochii!

— Nu vă faceţi griji, spuse Janáček vesel, 
pot să am grijă de mine.

La început, Janáček duse caprele la păs-
cut pe islazul din apropiere, dar într-o dimi-
neaţă se hotărî să le găsească o iarbă mai 
bună pe deal.

„Nu mă tem de nici o iezincă“, îşi spuse el.
Mai întâi, tăie trei nuiele lungi dintr-un 

rug de mure şi le înfăşură în jurul pălăriei, 

apoi mână caprele prin pădure către deal. 
Cum stătea el şi se uita la capre, o fecioară 
preafrumoasă apăru în faţa lui.

— Poftim un măr, ciobănaşule, îi spuse ea.
Janáček îşi dădu seama că pesemne era 

o iezincă şi voia să-l păcălească.
— Nu, mulţumesc, îi răspunse el. Stăpâ-

nul meu îmi dă câte mere vreau.
Văzând că nu-l poate îndupleca, fecioara 

dispăru.
După nu multă vreme, apăru o altă fe-

cioară care îi oferi un trandafir roşu. Janáček 
nu-l primi.

— Grădina stăpânului meu e plină de 
trandafiri, spuse el.

Auzind acestea, fecioara se făcu nevăzută.
Apoi, apăru o a treia fecioară cu un piep-

tene de aur.
— Lasă-mă să te pieptăn, ciobănaşule, îl 

îmbie ea.
Janáček îşi scoase pălăria. Dar, când fe-

cioara se apropie, băiatul trase repede una 
din nuieluşe şi îi legă mâinile, ştiind că o iezincă 
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