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fost odatã  un împãrat ºi
o împãrãteasã, care aveau
trei feciori: ãl mai mare

sã fi avut ºapte aniºori, ãl mijlociu vreo ºase ºi
Prâslea vreo patru. ªi erau frumoºi ºi cuminþi de
þi-era mai mare dragul sã-i vezi.

Aºa. odatã, împãratul pleacã la vânat dupã
fiare cu o sumedenie de curteni; ºi merg ei cât
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Prâslea cel
viteaz



merg cãlãri prin pãduri, prin munþi, ºi numai într-o
livede rãcoroasã, când se opresc sã mai rãsufle
caii de atâta urcuº, aud niºte miorlãituri, sã fi zis
cã e vreun cotoi sãlbatic, ori cine ºtie ce lighioanã.

Au început sã sforãie caii ºi sã-ºi ciuleascã
urechile înspre partea de unde venea zgomotul.
Împãratul zice:

,,Ce sã fie ?“, cã nu se vedea nici o miºcare în
iarba înaltã a pajiºtii ºi miorlãiturile îi dãdeau zor
înainte.

Un curtean tânãr mai îndrãzneþ zice: ,,Nu daþi
drumul câinilor!“, sare jos de pe cal ºi, pâº-pâº
prin iarbã, merge biniºor cu arcul gata cãtre locul
bãnuit. Aproape de tot, se opreºte ºi-ntinde arcul...
Altã miorlãiturã... Trage, sãgeata vâjâie ºi se pier -
de în desiºul ierbii, care se clatinã din vârf... Altã
miorlãiturã tot pe loc. În sfârºit, vânãtorul mai face
un pas, doi, se uitã bine ºi rãmâne încremenit.

În iarbã, la un loc bãtãtorit într-adins, o copãiþã
ºi-n copãiþã un copilaº - el miorlãia aºa. Cine-l lepã -
 dase tocmai aici? Norocul lui... A vrut el împãra -
tul sã meargã înainte la vânat, cã la asta plecase,
dar unde a fost chip de þipetele broscoiului, cã
fãcea o gãlãgie, un tãrãboi de nu-l încãpea pãdurea.

Aºa, zice întâiul sfetnic, ãla era un prieten
vechi ºi bun al împãratului:
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