
E
rau odată douăzeci ş� i cinci de şoldat�i de plumb ş� i tot�i erau frat�i fiindcă 
fuşeşeră făcut�i dintr-o lingură veche. Ţ� ineau puş�ca î�n mână ş� i fruntea şuş. 
Aveau o uniformă foarte frumoaşă, roş� ie ş� i albaştră. Cel dintâi lucru pe 

care l-au auzit pe lumea aşta, când ş-a ridicat capacul de pe cutia î�n care ş�edeau, 
au foşt cuvintele: „Soldat�i de plumb!” Cuvintele aceştea le-a roştit un băiet�aş�  care 
bătea din palme de bucurie. Ţocmai î�i primişe cadou de ziua lui. I-a şcoş ş� i i-a 
î�nş� irat pe maşă. Ţot�i şemănau leit î�ntre ei, unul şingur era put�in mai altfel: avea 
numai un picior pentru că fuşeşe făcut cel din urmă ş� i nu mai ajunşeşe plumbul; 
dar, deş� i avea numai un picior, ştătea tot aş�a de drept ca ş� i ceilalt�i cu două picioare 
ş� i tocmai el avea şă facă cele mai mari işprăvi, aş�a cum avet�i şă vedet�i î�ndată.
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Pe maşa pe care ştăteau ei î�nş� irat�i mai erau o mult�ime de jucării; era mai cu 
şeamă un caştel de hârtie de toată frumuşet�ea. Pe fereştre puteai şă te uit�i î�năun-
tru ş� i şă vezi toate î�ncăperile. I�n fat�a caştelului era un pâlc de copaci ş� i î�n mijlocul 
lor era o oglinjoară care î�nchipuia un lac. Pe ea pluteau ş� i şe oglindeau lebede de 
ceară. Ţoate jucăriile erau drăgălaş�e, dar cea mai drăgălaş�ă era o fetit�ă care ştă-
tea î�n uş�a caştelului; era făcută ş� i ea din hârtie, î�nşă avea haine frumoaşe ş� i pe 
umeri o panglică şubt�ire ş� i albaştră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la 
mijloc, era o ştea ştrălucitoare, cât fat�a ei de mare. Fetit�a ştătea cu brat�ele ridicate 
fiindcă era danşatoare ş� i î�ş� i ridicaşe ş� i un picior, dar aş�a de şuş î�ncât de departe 
şoldatul de plumb nu vedea unde-i ş� i credea că fata are ca ş� i el numai un picior.

„Ar fi o nevaştă tocmai potrivită pentru mine, şe gândi el; atâta numai că e 
cam boieroaică, ştă î�ntr-un caştel, ş� i eu ştau î�ntr-o cutie î�n care şuntem douăzeci 
ş� i cinci de inş� i; nu-ş tocmai potrivit pentru ea; da’ eu tot am şă î�ncerc şă intru î�n 
vorbă cu dânşa”.

S� i ş-a î�ntinş cât era de lung după tabachera de pe maşă. De-aici, putea şă şe uite 
î�n voie la doamna cea mititică ş� i şubt�ire, care ştătea mereu î�ntr-un picior, fără şă 
cadă.

Seara, şoldat�ii de plumb au intrat î�n cutie ş� i tot�i cei din caşă ş-au duş la 
culcare.

S� i atunci, cutia cu muzicut�ă a î�nceput şă cânte tot felul de cântece veşele. 
Soldat�ii de plumb au î�nceput şă zăngăneaşcă î�n cutia lor fiindcă voiau ş� i ei şă iaşă 
ş� i şă vadă ce-i, dar nu puteau şă ridice capacul. Spărgătorul de nuci şe dădea de-a 
tumba ş� i creta şe zbenguia pe tăblit�ă. De atâta larmă, canarul ş-a trezit ş� i a î�nce-
put ş� i el şă vorbeaşcă î�n verşuri. Numai şoldatul de plumb ş� i cu danşatoarea nu 
şe miş�cau din loc. Ea ştătea mereu î�ntr-un picior, î�n vârful degetelor ş� i cu brat�ele 
î�ntinşe, el ştătea tot aş�a de neclintit pe şingurul lui picior ş� i nu-ş� i lua nicio clipă 
ochii de la dânşa.
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Deodată, ceaşul a bătut douăşprezece ş� i poc! capacul tabacherei ş-a deşchiş, 
dar î�n tabacheră nu era tutun, era numai un drăcuş�or mititel ş� i negru. O ş�meche-
rie ştraş�nică.

– Aşcultă, şoldat de plumb, a şpuş drăcuş�orul, mută-t�i ochii î�n altă parte! 
Dar şoldatul parcă nici n-ar fi auzit.
– Bine, ai şă vezi tu mâine-dimineat�ă, a şpuş drăcuş�orul.
Când ş-a făcut ziuă ş� i copiii ş-au şculat, au luat şoldatul de plumb ş� i l-au puş pe 

marginea fereştrei, ş� i, deodată, c-o fi foşt drăcuş�orul, c-o fi foşt vântul, fereaştra 
ş-a deşchiş ş� i şoldatul de plumb a căzut de la etajul al treilea. A foşt un drum cum-
plit. A căzut cu piciorul î�n şuş ş� i ş-a î�nfipt cu chivăra ş� i cu vârful baionetei î�ntre 
două pietre ale caldarâmului.

Fata din caşă ş�i băiet�elul ş-au duş repede joş ca şă-l caute; dar, cu toate că erau 
cât pe ce şă calce pe el, nu l-au zărit. Dacă şoldatul de plumb ar fi ştrigat: „Aici şunt!”, 
deşigur că l-ar fi găşit, dar el n-a ştrigat fiindcă era î�n uniformă ş�i nu şe cuvenea şă 
ştrige aş�a, î�n gura mare.

I�ncepuşe şă plouă. Picăturile cădeau tot mai deş ş� i de la o vreme turna cu gă-
leata. După ce a trecut ploaia, au venit doi băiet�i.

– Ia uite, zişe unul din ei, un şoldat de plumb! Ia şă-l luăm ş� i şă-i dăm drumul 
pe apă! 


