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Scriitor, francez, nãscut la 1 decembrie 1628, în
Paris, Charles Perrault a devenit celebru prin „Poveºtile“
sale, publicate în 1697. Acestea sunt varianta modernã
a unor basme populare aproape uitate. Scufiþa Roºie,
Cenuºãreasa, Motanul încãlþat, Barbã albastrã, Zânele,
Frumoasa din pãdurea adormitã ºi altele au fãcut ºi fac
în continuare parte din lectura oricãrui copil. Datoritã
talentului scriitoricesc, a fost ales membru al Academiei
Franceze, având un rol de seamã în disputa literarã
denumitã „Cearta dintre antici ºi moderni“. Era un
susþinãtor fervent al modernismului în sprijinul progresului civilizaþiei.
S-a stins din viaþã la 16 mai 1703, lãsând moºtenire
minunatele poveºti scrise într-un stil simplu ºi firesc.
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Motanul
Încãlþat

A

fost odatã ca niciodatã un morar
care avea trei fii, ºi când acesta a
murit, singurele lucruri pe care li
le-a lãsat lor moºtenire au fost o
moarã, un mãgar ºi un motan.
Aceastã micã avere a fost împãrþitã repede-repejor
între cei trei, ºi puteþi fi siguri cã niciun notar ºi niciun avocat nu au fost chemaþi ca sã oficieze, cãci ar
fi înhãþat ei tot. Fiul cel mai mare a luat moara, cel
mijlociu a luat mãgarul. Aºa cã tot ce i-a mai rãmas
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mezinului a fost motanul, iar acesta nu era deloc
mulþumit cu ce primise.
– Fraþii mei, se gândi el cu voce tare, vor putea sã
trãiascã cu ce au, dacã îºi unesc forþele, dar eu,
dupã ce voi mânca pisica ºi îmi voi face un manºon
din blana ei, voi muri de foame.
Vorbele lui au fost auzite de motan, care se prefãcuse cã nu fusese atent, ºi acesta i-a spus foarte
serios ºi cu mãsurã:
– Nu ai de ce sã îþi faci griji, stãpâne. Tot ce trebuie sã faci e sã îmi dai un sac ºi sã pui sã mi se
facã o pereche de cizme ca sã pot merge prin
pãdure. De restul mã voi ocupa eu. Vei vedea cã
partea ta din moºtenire nu e chiar atât de rea.
Acum, acest motan era cunoscut ca fiind foarte
ºiret ºi se arãtase deseori capabil de tot felul de
isprãvi nemaipomenite. Pentru a prinde ºoareci ºi
ºobolani, se ascundea în cãmarã printre merinde ºi
atârna cu capul în jos de rafturi, ca ºi cum ar fi fost
mort, ºi astfel îi pãcãlea. Stãpânul sãu, deºi nu credea prea mult în spusele motanului, simþi o licãrire
de speranþã cã ar putea sã scape de sãrãcie.
Când a primit cizmele, motanul le-a încãlþat
bucuros, ºi-a legat sacul la gât, ºi-a fãcut o fundã cu
ghearele din faþã, apoi a pornit-o spre o crescãtorie
de iepuri. ªi-a bãgat niºte salatã ºi tãrâþe în sac, pe
urmã s-a întins pe jos fãcând pe mortul. Planul lui
era sã aºtepte pânã când un iepure tânãr, neºtiutor
în ale vieþii, va veni ºi va scotoci în sac dupã mâncarea pe care o pusese înãuntru.
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De-abia se aºezase pe jos, când un iepure tânãr
ºi prost intrã în sac, iar motanul, strângând tare de
ºnur, îl omorî pe loc.
Foarte încântat de aceastã ispravã, motanul porni
înspre palatul regelui. Ajuns acolo, ceru o audienþã
ºi fu condus la etaj, unde se afla camera regelui.
Intrã ºi fãcu o plecãciune în faþa acestuia.
– Sire, îi spuse motanul, v-am adus un iepure din
crescãtoria Marchizului de Carabas (acesta era titlul
pe care îl nãscocise pentru stãpânul sãu). Acesta
m-a trimis sã vi-l ofer din partea lui.
– Spune-i stãpânului tãu cã îi mulþumesc ºi sunt
foarte încântat de gestul lui, i-a zis regele.
Într-o altã zi, motanul s-a ascuns într-un lan de
grâu ºi a lãsat sacul larg deschis. Douã potârnichi au
intrat în sac, iar motanul, trãgând tare de ºnurul sacului, le-a prins pe amândouã. Apoi a plecat ºi i le-a
dus regelui, aºa cum fãcuse cu iepurele de la
crescãtorie. Regele a fost foarte încântat de potârnichi ºi i-a dat motanului un cadou.
ªi tot aºa, vreme de trei luni, Motanul Încãlþat i-a
adus regelui vânatul pe care el îl prindea, dar îi
spunea cã e din partea stãpânului sãu. Într-o bunã
zi, a aflat cã regele avea de gând sã se plimbe, pe
malul râului, cu fiica lui, care era cea mai frumoasã
fatã din lume.
– Dacã vei face aºa cum te învãþ eu, vei fi aranjat pe viaþã, i-a spus motanul stãpânului sãu. Tot ce
trebuie sã faci e sã te duci sã te scalzi în râu, în
locul pe care þi-l voi arãta eu. De restul am sã mã
ocup eu.
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Marchizul de Carabas habar nu avea de planul
motanului, dar a fãcut aºa cum l-a îndrumat pisica.
Atunci când regele a ajuns aproape de tânãrul care
chiar atunci se scãlda în râu, Motanul Încãlþat a
început sã þipe cât îl þinea gura:
– Ajutor! Ajutor! Marchizul de Carabas se îneacã!
Auzind strigãtele, regele scoase capul pe geamul
trãsurii, îl recunoscu pe datã pe motanul care îi
adusese de atâtea ori vânat ºi porunci imediat
însoþitorilor sãi sã se ducã sã-l ajute pe Marchizul
de Carabas.
În timp ce îl scoteau pe bietul marchiz din apã,
motanul s-a dus la rege ºi i-a explicat cã, în timp ce
stãpânul sãu se scãlda, niºte hoþi au venit ºi i-au
furat hainele, deºi el a încercat sã-i opreascã. În
fapt, puºlamaua ascunsese hainele stãpânului sãu
sub un bolovan. Regele a poruncit numaidecât
celor care se ocupau de garderoba lui sã aleagã ºi
sã-i aducã marchizului cele mai bune haine pe care
le gãseau.
Regele l-a primit pe marchiz cu multe complimente ºi, cum hainele pe care tânãrul le purta îi
scoteau în evidenþã aspectul frumos (cãci era
foarte chipeº), fiicei regelui îi plãcu foarte mult de
el. Într-adevãr, Marchizul de Carabas nu-i aruncase
mai mult de douã sau trei priviri respectuoase, dar
galeºe, cã fata se ºi îndrãgostise pânã peste cap de
el. Regele îl invitã sã li se alãture în aceastã plimbare ºi tânãrul se urcã cu ei în trãsurã.
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Bucuros sã vadã cã planul îi reuºise de minune,
motanul o luã înaintea alaiului ºi, nu dupã mult
timp, întâlni niºte þãrani care erau la coasã.
– Ascultaþi la mine, oameni buni, le spuse motanul, dacã nu îi spuneþi regelui cã acest lan pe care
îl cosiþi îi aparþine Marchizului de Carabas, veþi fi cu
toþii ciopârþiþi în bucãþele.
Ajuns în dreptul cosaºilor, regele îi întrebã cui îi
aparþine acest lan pe care ei îl muncesc.
– Este proprietatea Marchizului de Carabas, îi
strigarã cu toþii la unison, cãci ameninþarea motanului îi speriase foarte tare.
– Ai moºtenit o moºie pe cinste, i-a spus atunci
regele marchizului.
– Dupã cum se vede, Sire, i-a rãspuns marchizul,
acesta este un lan care dã, în fiecare an, o recoltã
bogatã.
Tot mergând aºa, motanul întâlni niºte secerãtori.
– Ascultaþi la mine, oameni buni, le spuse el,
dacã nu îi veþi spune regelui cã toate lanurile acestea îi aparþin marchizului de Carabas, veþi fi cu toþii
ciopârþiþi în bucãþele.
Ajuns în dreptul lor, regele îi întrebã cine era proprietarul acestor lanuri.
– Sunt ale Marchizului de Carabas, îi strigarã
secerãtorii.
Când a auzit toate acestea, regele a devent ºi
mai încântat de marchiz. ªi tot mergând înaintea
trãsurii, motanul îi ameninþa astfel pe toþi cei pe
care îi întâlnea, iar regele era plãcut surprins de vastele bogãþii ale Marchizului de Carabas.
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Dupã o vreme, motanul a ajuns la castelul unui
cãpcãun. Era cel mai bogat cãpcãun care existase
vreodatã, iar toate lanurile pe care le vãzuse regele
erau în proprietatea sa. Motanul avusese grijã sã
afle din timp cine era acest cãpcãun ºi ce puteri
avea el. I-a cerut o audienþã, spunând cã nu putea
trece atât de aproape de castel, fãrã sã aibã onoarea de a-i aduce omagii stãpânului acestuia.
Cãpcãunul l-a primit politicos, mã rog, pe cât de
politicos putea fi un cãpcãun, ºi l-a invitat sã ia loc.
– Mi s-a spus, îi zise motanul, cã ai puterea sã te
transformi în orice animal pofteºti, de exemplu, cã
te poþi transforma într-un elefant sau într-un leu.
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