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PRINŢUL FERICIT
Sus, deasupra cetãþii, pe o coloanã înaltã, se ridica statuia Prinþului Fericit. Era acoperitã
cu frunzuliþe subþiri de aur, drept ochi avea douã safire luminoase ºi la mânerul sabiei lui
strãlucea un rubin mare ºi roºu.
Cine trecea pe acolo, o admira.
— E frumoasã ca un cocoºel-de-vânt, observase unul dintre consilierii oraºului, care ar
fi vrut sã se zicã despre el cã are gusturi artistice, dar numaidecât se grãbise sã adauge:
— Pãcat cã nu-i tot aºa de folositoare!, fiindu-i teamã sã
nu-l creadã lumea
nepractic, ceea ce vã asigur cã nu era.
— Vezi? De ce nu poþi ºi tu sã fii ca Prinþul Fericit? îl întreba o mamã înþeleaptã pe
bãieþaºul ei, care plângea cerând sã-i dea luna. Prinþului Fericit nici nu-i trece prin gând sã
plângã pentru aºa ceva.
— Bine cã mai e cineva fericit pe lumea asta, mormãia câte un deziluzionat, uitându-se
la minunata statuie.
— Parc-ar fi un înger! ziceau copiii de cor când ieºeau din Catedralã, îmbrãcaþi în haina
lor de catifea roºie, cu ºorþurile albe ca zãpada.
— De unde ºtiþi voi? Aþi vãzut vreunul? întreba profesorul de matematicã.
— Cum sã nu, am vãzut în vis, rãspundeau copiii, ºi profesorul de matematicã se
încrunta ºi se uita la ei sever, fiindcã el nu le îngãduia copiilor sã viseze.
Într-o noapte, trecu pe deasupra cetãþii un Rândunel.
Prietenii lui plecaserã de ºase sãptãmâni în Egipt, el însã rãmãsese în urmã, fiindcã era
îndrãgostit de o Trestie frumoasã. O întâlnise pe primãvarã, într-o zi când zbura de-a lungul
râului dupã un bãrzãune mare ºi galben, ºi fusese aºa de impresionat de talia ei subþire, încât se
oprise numaidecât sã-i vorbeascã.
— O sã mã laºi sã te iubesc? o întrebase Rândunel, cãruia îi plãcea sã intre de la
început în materie, ºi Trestia se înclinase adânc. Atunci el începuse sã zboare de jur-împrejurul
ei, atingând apa cu vârful aripilor ºi fãcând tot felul de vãlurele de argint. Se chema cã-i face
curte, ºi lucrul þinu astfel toatã vara.
— Ce ataºament ridicol! ciripeau celelalte rândunici; n-are para chioarã ºi rubedenii cât
pãr pe cap, – ºi e drept cã râul era plin de trestii. Pe urmã, când veni toamna, zburarã cu toatele.
Dupã ce plecarã ele, Rândunel începu sã se simtã singur ºi sã se sature de Doamna
Visurilor lui. „Nu ºtie sã lege douã vorbe, zicea el, mi-e teamã cã-i o cochetã, fiindcã flirteazã
într-una cu vântul“. ªi e drept cã de câte ori bãtea vântul, Trestia îi fãcea cele mai graþioase
reverenþe. „Recunosc cã e casnicã, mai zicea el, dar când soþului îi place sã voiajeze, n-are nici
un haz ca soþiei sã nu-i placã“.
— Nu vrei sã mergi încolo cu mine? o întrebã el la urma urmei; dar Trestia dãdu trist din
cap. Era prea ataºatã de gospodãria ei, ca sã-l urmeze.
— Te-ai jucat cu mine! strigã Rândunel. Rãmas bun! Am plecat spre Piramide! ªi zburã
de acolo.
Zburã toatã ziua ºi când se-ntuneca ajunse în cetate. „Unde aº putea poposi? îºi zise el.
Sper cã oraºul a fãcut oarecare pregãtiri.“

ªi deodatã vãzu statuia pe coloana ei înaltã.
— Am gãsit! strigã el plin de bucurie. E o poziþie admirabilã ºi aer curat cât pofteºti ºi se
coborî tocmai între picioarele Prinþului Fericit.
— Ce mai culcuº de aur, îºi zicea el încetiºor uitându-se împrejur ºi pregãtindu-se de
culcare; dar tocmai când sã-ºi puie capul sub aripã, o picãturã mare de apã cãzu pe el. „Ce sã
fie asta?“ exclamã el. „Nu vãd nici un noriºor pe cer, stelele strãlucesc ºi totuºi plouã. Ce mai
climã în nordul ãsta al Europei!“ Deodatã cãzu încã o picãturã.
— La ce foloseºte o statuie, dacã nu poate mãcar sã te apere de ploaie? zise el. Trebuie
sã-mi caut un horn ca lumea, ºi se hotãrî sã zboare de acolo.
Dar pânã sã-ºi desfacã aripile, o a treia picãturã cãzu; se uitã în sus ºi vãzu... Ah, ce
vãzu?
Ochii Prinþului Fericit erau plini de lacrimi ºi lacrimi curgeau în jos pe obrajii sãi de aur.
Faþa lui era aºa de frumoasã în lumina lunii, încât mica Rândunicã se simþi cuprinsã de milã.
— Cine eºti dumneata? zise ea.
— Eu sunt Prinþul Fericit.
— De ce plângi atunci? întrebã Rândunica. M-ai udat toatã.
— Când eram vie ºi aveam o inimã omeneascã, rãspunse statuia, nu ºtiam ce sunt
lacrimile, fiindcã trãiam în Palatul de la Sans-Souci, unde întristarea n-are voie sã intre.
Toatã ziua mã jucam cu prietenii mei prin grãdini ºi seara conduceam dansul în sala cea
mare. Împrejurul grãdinilor mele se ridica un zid înalt, dar toate cele ce mã înconjurau
erau aºa de frumoase, încât nici nu-mi trecea prin gând sã întreb ce era dincolo de el.
Curtenii mei mã numeau Prinþul cel Fericit ºi dacã plãcerea e fericire, e adevãrat cã
eram fericit. Aºa am trãit ºi aºa am murit. Dar acum, dupã moarte, m-au suit aici, aºa de
sus, încât pot vedea toatã mizeria ºi urâþenia cetãþii mele, ºi cu toate cã inima mea e de
plumb nu pot decât sã plâng. „Ce? Nu e toatã de aur?“ se mirã Rândunica în gândul ei,
cãci era prea politicoasã ca sã facã vreo observaþie personalã cu glas tare.
……………..
— Ce lucru straniu! zise meºterul care îi supraveghea pe lucrãtori în turnãtorie. Inima
asta de plumb nu vrea sã se topeascã în cuptor. Va trebui s-o azvârlim.
ªi o azvârlirã pe un morman de praf unde se afla ºi Rândunica moartã.
— Adu-mi cele douã lucruri de preþ din cetate, îi zise Dumnezeu unuia din Îngerii Sãi; ºi
Îngerul îi aduse inima cea de plumb ºi pãsãrica moartã.
— Bine ai ales, zise Dumnezeu, fiindcã în grãdina Raiului astã pãsãricã va cânta în vecii
vecilor, iar Prinþul Fericit mã va proslãvi în Cetatea mea de aur.

