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Frumoasa 
din pădurea adormită

A
fost odatã un rege ºi o reginã care n-aveau copii. ªi erau
atâta de mâhniþi, cât nu se poate spune. Cutre ie raserã ei

toate locurile cu ape miraculoase, bãuse regi na tot felul de ier -
buri, dar nimic nu-i putu fi de folos. În cele din urmã cerul
se milostivi de ea ºi-i dãrui o fetiþã.

Se fãcu un botez care rãmase de pominã în tot þinutul.
Iar mica prinþesã avu drept naºe mai toate ursitoarele din regat.
(Erau, pare-mi-se, vreo ºapte la numãr.) Fiecare dintre ele îi
fãcurã nou-nãscutei câte un dar, dupã cum era obiceiul în vre -
mea aceea. Aºa cã ea cãpãtã însuºirile cele mai alese.

Bineînþeles cã dupã terminarea botezului oaspeþii se în -
toarserã la palat, unde îi aºtepta un ospãþ atât de îmbelºugat
cum nu se mai pomenise. Printre meseni se aflau, la loc de cinste,
cele ºapte ursitoare, iar dinaintea fiecãreia dintre ele câte un
tacâm fãurit din aurul cel mai fin, împodobit cu dia mante ºi
rubine.

Dupã ce se aºezarã cu toþii la masã, iatã cã se pomenirã cu
una dintre ursitoarele cele mai bãtrâne, pe care nu o poftiserã,
fiindcã nu se mai auzise cam de vreo cincizeci de ani nimic
despre dânsa ºi o credeau moartã ori blestematã. Regele

5



po runci sã i se dea ºi ei un tacâm, dar era cu neputinþã ca acesta
sã fie tot de aur, împodobit cu nestemate, fiindcã dintre acelea
nu se fãuriserã decât ºapte. Bãtrâna se socoti nedreptãþitã ºi
mormãi printre dinþi niºte vrãji. Una din ursitoarele mai tinere
o auzi ºi se strecurã, nevãzutã de nimeni, sub o perdea. Voia sã
rãmânã cea din urmã pentru a putea drege mãcar ceva din rãul
ce i l-ar putea meni prinþesei bãtrâna ursitoare. Între timp, cele -
lalte ursitoare începurã a-i împãrþi fetiþei darurile:

Cea mai tânãrã dintre ele îi dãrui frumuseþe, a doua, în -
þe lepciune, a treia, îndemânare, a patra îi dori sã danseze ca
nimeni alta, a cincea, sã cânte ca o privighetoare, a ºasea, sã
mânuiascã pânã la desãvârºire toate instrumentele muzicale.
Când veni rândul celei mai bãtrâne, ea clãtinã din cap cu rãu -
tate ºi prevesti:

— Prinþesa va avea toate însuºirile, dar într-o bunã zi se
va înþepa la deget cu vârful unui fus ºi va muri în floarea
vârstei.

Prevestirea aceasta îi fãcu sã se cutremure pe toþi cei de
faþã, iar pãrinþii fetei vãrsarã lacrimi amare.

Dar deodatã rãsãri din spatele perdelei ursitoarea cea
tânãrã ºi rosti cu glas tare:

— Veniþi-vã în fire, o, rege, ºi tu, reginã! Fetiþa voastrã nu
va muri. E drept cã nu mai pot desface cu totul ceea ce i-a menit
bãtrâna ursitoare ºi prinþesa se va înþepa la deget cu vârful unui
fus, dar nu va muri. Va cãdea într-un somn ce va þine vreme de
o sutã de ani ºi nu se va deºtepta pânã ce nu va veni un tânãr
fecior de domn ºi o va trezi.

Auzind acestea, regele dãdu chiar a doua zi poruncã sã
nu se mai foloseascã nimeni de fuse ºi nici sã se mai afle vre -
unul în tot þinutul. Iar cine nu va da ascultare poruncii, sã fie
pedepsit cu moartea.

Sã tot fi trecut vreo cincisprezece–ºaisprezece ani de la
naº terea prinþesei, care creºtea vãzând cu ochii ºi se fãcea din
zi în zi mai frumoasã.
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Dar, într-o zi, pe când pãrinþii ei lipseau de-acasã, fata
alerga, jucând ºi cântând, prin tot palatul, din odaie în odaie,
ºi tot zburdând nimeri într-o cãmãruþã din vârful unui turn
unde se afla o bãtrânã uitatã de lume. Aceasta tocmai torcea
dintr-un caier. Porunca regelui, ca nimeni sã nu se mai folo -
seascã de fus, nu ajunsese pânã la urechile ei bãtrâne ºi iatã
de ce îºi pãstrase fusul.

— Ce faci acolo, bãtrânico? o întrebã curioasã prinþesa.
— Iaca, torc, frumoasa mea copilã, îi rãspunse bãtrâna,

neºtiind cine era fata.
— Vai, ce joc frumos! Te rog, lasã-mã ºi pe mine sã în -

cerc sã fac ca dumneata! 
Bãtrâna zâmbi ºi îi îngãdui.
Dar nici n-apucã sã punã mâna pe fus ºi, fie cã nu ºtia

cum sã umble cu el, fie cã blestemul ursitoarei trebuia sã se
împlineascã, n-aº putea sã vã spun cum s-a întâmplat, dar fata
se înþepã la un deget ºi cãzu leºinatã.

Bãtrâna strigã dupã ajutor, înnebunitã de spaimã. Oame -
nii venirã repede din toate pãrþile, o stropirã cu apã, o bãturã
peste mâini, îi frecarã tâmplele cu apã descântatã, dar nimic
n-o putu readuce în simþire.

Regele, care se înapoiase, auzi zarva din palat ºi urcã în
turn. Îºi aminti atunci de prevestirea ursitoarei ºi, socotind cã
destinul se împlinise, porunci ca prinþesa sã fie culcatã pe un
pat cu horbote de aur ºi argint împrejur, aºezat în cea mai fru -
moasã încãpere a palatului.

Era atât de frumoasã de-ai fi zis cã e o zânã, cãci somnul
nu-i rãpise nici bujorii din obraji, nici culoarea buzelor tran -
dafirii. Doar ochii îi þinea închiºi. De altfel, respiraþia îi era
regulatã, aºa cã îþi puteai uºor da seama cã trãieºte.

Regele înþelese cã nu mai era nimic de fãcut ºi dãdu po -
runcã sã fie lãsatã sã doarmã pânã ce va suna ceasul deºtep tãrii.
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Dar, într-o zi, fata nimeri într-o cãmãruþã din vârful unui turn unde se afla
o bãtrânã uitatã de lume. Aceasta tocmai torcea dintr-un caier. 
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Ursitoarea cea bunã, care-i dãruise viaþa, hãrãzind-o nu -
mai somnului, se afla la douãsprezece mile depãrtare, în rega -
tul Matagun.

Regele îi trimise vestea printr-un pitic care purta cizme
de ºapte poºte. Erau cizmele fermecate cu care puteai face
ºapte poºte dintr-o sãriturã. Ea veni numaidecât într-un car
de foc, tras de patru dragoni. Regele se grãbi sã-i iasã în în -
tâm pinare, întinzându-i mâna pentru a o ajuta sã coboare din
car. Ursitoarei i se pãru cã ceea ce fãcuse el nu era tocmai rãu,
dar, cum era prevãzãtoare, se gândi cã prinþesei îi va fi tare urât
când se va deºtepta ºi se va gãsi singurã în palatul acela mare.
Atunci îi atinse cu bagheta ei magicã pe toþi acei care se aflau
acolo (în afarã de rege ºi reginã): guvernante, doamne de
onoare, fete în casã, gentilomi, ofiþeri, ospãtari, rândaºi, cu -
rieri, garda elveþianã, valeþi, apoi mai atinse ºi toþi caii din graj -
durile regale, rândaºii care îngrijeau de zãvozii cei mari de curte
ºi chiar cãþeluºa prinþesei, care se gudura acum neliniºtitã la
picioarele patului unde dormea ea. Toþi ºi toate furã atinse cu
bagheta ursitoarei, pentru a-i adormi ºi a nu se deºtepta decât
o datã cu prinþesa, gata apoi s-o serveascã. Pânã ºi frigãruile în
care erau prãjiþi fazanii ºi prepeliþele rãmaserã încremenite.
Focul se stinse ºi el, pentru a se reaprinde odatã cu deºteptarea
frumoasei prinþese.

Zâna cea bunã fãcuse toate acestea cât ai clipi din ochi.
Regele ºi regina îºi sãrutarã copila adormitã ºi ieºirã din palat,
dând poruncã celor din afarã sã nu se apropie niciodatã de
locul acela.

Porunca nu-ºi mai avea rostul, cãci ursitoarea fãcu sã creas -
cã pe loc, împrejurul palatului, copaci înalþi ºi tufe de mãrã -
cini atât de dese ºi întortocheate, încât nici o fiinþã omeneascã
sau orice altã vietate nu s-ar fi încumetat sã pãtrundã acolo.
Din tot castelul acela mãreþ nu se mai vedea acum decât vâr -
ful unui turn, ºi asta numai de la foarte mare depãrtare.



Ursitoarea cea bunã fãcuse toate acestea numai ºi numai
pentru a o feri pe prinþesa adormitã de ochii curioºilor.

*

*       *

Dar iatã cã ºi cei o sutã de ani trecurã cum trec toþi anii
ºi, într-o bunã zi, un fecior de domn, mergând la vânãtoare,
vãzu turnul castelului abia ivindu-se dintre copacii ºi bãlãriile
ce-l înconjurau. Împins de curiozitate, întrebã pe unul ºi pe
altul ce fel de turn era acela, dar nimeni nu ºtia ºi i se dãdeau
rãspunsuri în doi peri. 

Unii spuneau cã e turnul unui vechi castel, pe unde um -
blau toatã noaptea stafii, alþii cã acolo îºi dãdeau întâlnire vrã -
jitoarele þinutului, pentru a dansa împrejurul flãcãrilor ºi a
chema duhurile rele. Cei mai mulþi povesteau despre un cãp -
cãun care prindea copiii, îi frigea ºi-i mânca fãrã a putea fi
oprit, fiindcã numai el putea pãtrunde în castel, pe un drum
anume, pe care nimeni altul nu-l cunoºtea.

Prinþul nu mai ºtia ce sã creadã despre toate câte auzea.
Dar un þãran bãtrân grãi în cele din urmã:

— Ascultã, fãtul meu, zise el molcom: sã tot fie vreo cinci -
zeci de ani de când l-am auzit pe tata povestind cã în castelul
acesta s-ar fi aflat o prinþesã, cea mai frumoasã din câte au fost
vãzute vreodatã, dar care a fost sortitã sã doarmã o sutã de
ani. ªi somnul acesta nu va lua sfârºit, dupã cum spunea tata,
decât atunci când va veni un fiu de domn cãruia i-a fost hãrã -
zit s-o trezeascã.

Tânãrul prinþ fu dintr-odatã cuprins ca de o vrajã ºi mâ -
nat de o dorinþã care pornea de la inimã, se hotãrî sã punã
capãt acestor legende ºi se încumetã sã pãtrundã în castel.
Înlãturã orice alte bãnuieli, arãtându-se vrednic de bãrbãþie.
Dar nici nu se apropiase bine de castel ºi vãzu cum copacii cei
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înalþi, gardurile de mãrãcini ºi toate celelalte opreliºti se dã -
deau în lãturi, deschizându-i o potecã pentru a se putea avânta
cãtre þinta doritã. 

Castelul se zãrea acum bine de tot. Se afla la capãtul unei
alei pietruite. Dar prinþul rãmase locu lui, cãci nimeni nu-l
putu însoþi. Dupã trecerea lui, copacii ºi mãrãcinii se adunarã
din nou, închizând drumul cãtre castel oricãrui muritor. 

Toate acestea îl uluirã o clipã, dar nu-l îm piedicarã sã-ºi
urmeze calea. Un prinþ tânãr ºi dornic de aven turi nu-ºi pierde
atât de lesne curajul. Intrã deci ºi se pomeni într-o curte ºi
ceea ce vãzu ar fi putut sã-i îngheþe inima de fricã: peste tot
domnea o liniºte de moarte. 
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