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Să începem tradițional, cu „a fost 

odată”; e important, pentru că de 

n-ar fi fost, nu s-ar povesti, dar 

se povestește, așa că nimeni nu are motive să pună la 

îndoială întâmplările pe care le veți asculta astăzi...

A fost odată un împărat. Un împărat însetat 

de putere, care îi atacase rând pe rând pe toți împărații 

mai pașnici din jurul său și le trecuse supușii prin răz-

boaie crude și sângeroase, în urma cărora le anexase 

teritoriile, întinzându-și hotarele împărăției pe unde 

https://www.facebook.com/LiteraturaFeminism/
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și-a înțărcat dracul copiii. Toți împărații dominați îi 

datorau acum tiranului câte un fiu care să-l slujească 

timp de zece ani. Să-l slujească, adică să-i stea la dis-

poziție, să-i îndeplinească toate capriciile, să-i aducă 

luna de pe cer, să trăiască doar pentru nevoile împă-

ratului, să sară din pat și să stea drepți la orice oră, 

treburi din astea.

La periferia lumii aceleia, trăia un condu-

cător care prețuia libertatea și bunăstarea supușilor 

săi ca pe lumina ochilor… Sau poate nu tocmai ca pe 

lumina ochilor - căci de-ar fi fost așa, ar fi renunțat 

de bunăvoie la coroană și ar fi contribuit la construirea 

unei societăți mai drepte, fără ierarhii și inegalități. 

Să zicem, un împărat care rezistase politicilor impe-

rialiste, făcându-se luntre și punte ca să-și protejeze 

independența. Dar, de la o vreme, împăratul respectiv 

îmbătrânise și obosise. Obosiți erau și locuitorii cărora 

începuse să le fie egal dacă împărățește asupra lor un 

împărat sau altul. Sătui cu toții de atâta luptă, își dădu-

seră libertatea și demnitatea pentru un strop de pace. 

Împăratul cel mic și bătrân se găsea într-

un mare impas: îi era imposibil să satisfacă pretenți-

ile sclavagiste ale împăratului-șef, pentru că nu avea 

niciun fiu. Avea în schimb trei fete, pentru siguranța 

cărora știa că e important să-l mulțumească cumva pe 

despot. 

Fiicele de împărat supus, pe nume Elena, 

Ioana și Ana, erau alfabetizate emoțional, ca ori-

ce persoană socializată ca femeie în patriarhat, așa 

că au observat degrabă îngrijorarea părintelui. S-au 
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apucat să-i facă toate poftele mai abitir ca oricând: 

să-i gătească mâncarea preferată, să-i cânte la pian 

cântecul favorit, să-i servească vinul cel mai savuros, 

să nu-i iasă din cuvânt, să nu-l contrazică și, mai ales, 

să nu-l plictisească cu întrebări. Dar pentru că nimic 

nu funcționa, și tatăl era tot mai posomorât, fata cea 

mare, Elena, și-a luat inima în dinți și a făcut ceva ce 

atât eticheta imperială, cât și cea patriarhală interzi-

ceau cu strictețe. Adică a vorbit prima, direct și răspi-

cat, la masa de prânz:

– Tată, ți-a greșit vreuna dintre noi cu ceva? 

Ți-a ieșit din cuvânt vreun supus? Vreun boier unel-

tește împotriva altuia? Spune-ne și nouă ce e cu tine, 

ce te mâhnește într-atât de nu-ți tihnesc bătrânețile?  

Noi nu ne știm vinovate cu nimic și o să facem, ca de 

obicei, tot ce ne stă în puteri ca să te alinăm. Oricum, 

ce altceva avem mai important de îndeplinit în castelul 

ăsta plictisitor?

– Tu ai dreptate, nu am de ce să mă plâng de 

voi. Dar nici nu stă în puterea voastră să ne scoateți din 

impasul care ne pune pe toți în pericol, pentru simplul 

motiv că sunteți fete. Asta e bătut în cuie, stabilit la 

naștere și de nenegociat. Fetele vor fi fete și băieții vor 

fi băieți și niciuna dintre voi nu e băiat. Și eu de un băiat 

am nevoie în situația asta afurisită!

– Tocmai ai spus că ne afectează și pe noi, 

așa că, fete, nefete, e drept să știm și noi ce ne așteap-

tă. Cu atât mai mult cu cât noi ne-am da și viața pentru 

tine, i-a răspuns Elena, ușor iritată, ușor impertinen-

tă, sau poate doar pe un ton răspicat, pentru că așa era 

tonul ei când uita de convenții.
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– Ce să fac cu viețile voastre în cazul ăsta, 

dragele mele? Viețile voastre pe care le-ați trăit închise 

aici, în palat, viețile petrecute cu furca de tors, cu acul 

de cusut și cu războiul de țesut? Vă pricepeți la războa-

iele și la furcile greșite. În sfârșit, nepotrivite pentru 

încurcătura în care ne aflăm. Numai un războinic viteaz 

ne poate salva, unul care să știe să răsucească buzdu-

ganul, să mânuiască foarte bine sabia și să călărească 

asemenea unui  zmeu-paraleu.

– Se face gaură în cer dacă ne spui și nouă 

despre ce e vorba?

Elena își pierdea încetul cu încetul răbdarea.

Împăratul observă și el, în sfârșit, nemul-

țumirea în creștere și o lăsă  mai moale cu secretoșenia:

– Fie, vă explic. Știți deja prea bine ce fel de 

împărat am fost și câte am făcut pentru supușii mei, 

cât am mai luptat pentru libertatea lor și cât de mult 

mă apreciază toată lumea.

– Da, ne-ai povestit asta de multe ori, la fie-

care aniversare, Crăciun și Paște. Știm foarte bine, o ia 

pe dinainte gura fetei celei mici, Ana. 

Împăratul o privește cu reproș și continuă, 

cu o tristețe în glas care o umple de vinovăție (încă un 

automatism afectiv adus de socializarea ca femeie în 

patriarhat) pe prințesa gură-spartă:

– Da, dar acum bătrânețea m-a lăsat fără 

putere, nu mai pot mânui sabia, nu mai sunt de niciun 

folos în luptă. Căluțul meu sprinten a îmbătrânit și el, 
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abia își mai duce zilele. Și ce aprig era cândva… Eu mi-

am riscat viața ca să dobândesc un armăsar așa grozav! 

Când mă arătam călare pe el în fața dușmanilor, o luau 

toți la goană… Dar nu vă mai povestesc… Știți că, până 

la urmă, m-am supus și pe mine, și pe voi, și întreg po-

porul, împăratului invadator. Dar ce nu știți e că tira-

nul are un obicei… o pretenție pe care noi nu o putem 

satisface. De la fiecare împărat pe care îl cotropește, el 

cere un fiu care să-i slujească timp de zece ani.

– Și tu n-ai niciun fiu. De altfel, până astăzi 

nici nu ți-a lipsit. Mă duc eu, tată, zise Elena, și o să 

mă descurc și cu împăratul ăsta, cum m-am descur-

cat să-ți împlinesc și ție poruncile de când eram de-o 

șchioapă.

– Mă tem să nu te întorci repejor, cum ai 

plecat. Sau mai rău, să nu faci vreo boacănă pe acolo, 

pe care nici eu să n-o mai pot descurca. 

Probabil că ați observat deja că împăratul, 

deși bine intenționat, era foarte plin de sine și extrem 

de lăudăros. Împăratul tot împărat rămâne. El era 

buricul împărăției și singurul care ar fi avut vreo șansă 

să descurce vreo boacănă, în caz că se producea.

„Mda, o să mă-ntorc bărbat. O să plec vacă 

și o să mă întorc bou”, mormăi fata cea mare în barbă. 

Dar răspunse calm:

– Din câte știu, tată, nu te-am dezamăgit ni-

ciodată până acum. Nu te-am făcut de rușine și mă voi 

strădui să nu se întâmple nici de data asta.
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– În definitiv, nu prea avem de ales. Pregă-

tește-te de călătorie…

Pentru o clipă, Elenei îi veni să sară într-un 

picior - pentru că fusese convingătoare, pentru că pleca 

pentru prima oară în lumea pe care atâta își dorise s-o 

cunoască și poate și pentru că putea să-i fie de ajutor, 

în continuare, bătrânului său tată. În clipa următoare 

însă, o cuprinse anxietatea călătoriei. Prevăzătoare și 

foarte atentă la toate detaliile, își alese calul cel mai 

puternic, hainele cele mai bune și merinde cât pentru 

un an de zile. Cele mai rezistente căruțe pentru călăto-

rie și cei mai devotați slujitori urmau s-o însoțească.

Când totul a fost gata de plecare, împăratul 

i-a ținut o lungă prelegere despre cum se poartă un 

viteaz, despre cum să se prefacă mai bine că e băiat, 

despre ce presupune o slujbă așa importantă precum 

cea de-a-i servi timp de zece ani despotului. O mai 

învăță și cum să se păzească de bârfele și intrigile ine-

rente unei curți imperiale și cum să nu intre în conflic-

te inutile cu ceilalți viteji fii de împărat, adică cu viitorii 

săi tovarăși de slugărnicie.

– Mergi cu bine, fiica mea, și nu uita nimic 

din ce te-am povățuit! încheie împăratul, dar Elena ie-

șise deja din curte în galop, nerăbdătoare și bucuroasă 

să ia în piept lumea largă. 

După ce parcurse câteva sute de metri, 

latura ei precaută ieși din nou la suprafață, așa că se 

opri să aștepte suita de căruțe și însoțitori pe care cu 

atâta atenție o pregătise de drum. 
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Neîncrederea împăratului în capacitățile 

femeiești de a întreprinde orice fel de activitate în 

afara căminului nu ne surprinde. Nu mică ne e însă 

mirarea când aflăm că tipul ăsta, care susține că e 

bătrân și obosit și pensionar, este nici mai mult, nici 

mai puțin decât un împărat fermecat! Adică are puteri 

magice, se poate preschimba în tot ce-și dorește, 

de-ți vine să te întrebi de ce nu se preschimbă el 

însuși într-un viteaz fecior, rezolvând astfel toate 

problemele. Nu face asta, în schimb își folosește cu 

viclenie calitățile vrăjitorești: transformat în lup, o 

așteaptă pe fiică-sa pitit sub un pod de aramă pe care 

tot el îl materializase acolo, ca prin minune. Când 

biata fată încercă să treacă podul, lupul cel fioros, cu 

dinții rânjiți și cu ochii strălucitori ca două făclii, se 

repezi mârâind asupra ei. Dacă n-ar fi fost prezen-

ța de spirit, sau, ca să fim precise, instinctul puternic 

al calului, care sări într-o parte și o luă la sănătoasa, 

ce-ar fi făcut nerecunoscătorul de împărat? Și-ar fi 

sfâșiat propria fiică?

Sigur că împăratul fermecat s-a întors 

acasă înaintea prințesei înspăimântate și i-a ieșit în 

întâmpinare cu reproșuri:

– Nu-ți spuneam eu, fata mea, că nu toate 

muștele fac miere?

– De unde să fi știut, tată, că mă voi lupta cu 

fiare sălbatice și turbate? Eu pornisem să slujesc unui 

împărat, i-a răspuns Elena, simțindu-se nedreptățită 

și neapreciată.
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– Stai acasă și vezi-ți de fuse și mosoare, că 

de data asta m-ai făcut de rușine.

– Nu-i nicio rușine dacă o muscă încearcă să 

facă miere și nu reușește! îi întoarse spatele prințesa.

Fiica cea mijlocie, Ioana, făcu un pas în față 

și ceru să-și încerce și ea puterile. 

– Nu te-ai învățat minte? Vrei să te întorci și 

tu cu coada-ntre picioare, așa ca soră-ta?

– Vreau să facem toate eforturile! Să nu ne 

dăm bătuți, așa cum a vrut și soră-mea! Și dacă mă în-

torc la fel ca ea, măcar am încercat.

Împăratul, preschimbat în lup fioros, s-a 

dovedit prea înspăimântător și pentru Ioana, care 

povesti la întoarcere:

– Căscase o gură mare de-am crezut că mă 

înghite, iar ochii ăia ca niște săgeți parcă încă mă ur-

măresc!

– Ei, fata mea, nu ți-am spus eu că nu tot ce 

zboară se mănâncă?

– Așa e, tată, dar măcar am zburat. De- acum, 

revin la cratiță și la coada măturii. Și poate încet-încet, 

voi învăța să zbor călare pe ea…

În seara aceea, la cină, când nimeni nu se 

mai aștepta, luă cuvântul și fiica cea mică, Ana:

– Tată, lasă-mă și pe mine să încerc.

– Ce să încerci, fată dragă, tu care nici nu știi 

cum se mănâncă mămăliga? N-au reușit astea două, 

femei în toată firea, cum te gândești că o scoți la capăt 

tu, o copilă?
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– Pentru dragostea ta, tată, mai zise ea, o să 

fac pe dracu-n patru și o să izbutesc. Dar nu mă voi ru-

șina nici dacă o să mă întorc fără izbândă.

– Bine, du-te, să vedem de ce ești în stare. 

Ce-o să mai râd când o să te întorci și tu cum ai plecat!

– O să râzi, tată, cum ai râs și de surorile 

mele. Dar cinstea lor nu a scăzut deloc pentru că au în-

cercat.

Ana a cugetat la cum se pregătiseră surori-

le ei și la ce-ar putea ea să facă mai bine. Intuia că i-ar 

prinde bine un bătrân înțelept, care s-o însoțească și 

s-o povățuiască, dar, cumva, toți sfetnicii împăratului 

îi păreau aroganți și antipatici. Cât despre bătrânele 

slujitoare, sau prietenele devotate, Ana știa că nicio 

femeie nu era în siguranță pe drum, în tărâmurile prin 

care avea să umble. Apoi și-a amintit cât de important 

fusese sprijinul calului pentru victoriile din tinerețe 

ale tatălui său și a mers la grajd, să-și caute un bidiviu.

S-a uitat pe rând la toți armăsarii, cei mai 

buni cai din împărăție, dar nu i-a rămas sufletul la nici 

unul. Într-un târziu, în fundul grajdului, a dat peste 

calul din tinerețe al împăratului: răpciugos, bubos și 

zăcând pe coaste. Să fi fost compasiune, să fi fost o 

legătură specială predestinată, nu se poate ști, dar sigur 

e că fata nu se îndura să plece de lângă bietul animal. 

– Ți-a povestit împăratul despre isprăvile 

noastre din vremuri de mult apuse, fata mea, de nu te 

mai lași dusă? Le înflorește măria sa și le tot repetă, dar 

e și niște adevăr acolo. 
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– Ești fermecat? Vorbești? tresări fata de 

împărat. 

– Nu te înșală auzul, dacă la asta te gândești. 

Păcat că de când a îmbătrânit, taică-tu a uitat de mine 

și nici n-a dat altora poruncă să fiu îngrijit așa cum îmi 

priește mie. Cu tratamentul potrivit, în zece zile sunt ca 

nou și valorez cât zece ca ăștia cu care împart grajdul.

– Și de ce anume ai nevoie?

– Poruncește să fiu spălat în fiecare zi cu apă 

neîncepută, iar de mâncare să mi se aducă orez fiert în 

lapte dulce și o baniță de jăratec. Și mi-ar plăcea și-o 

mângâiere, plus o vorbă bună, în loc de desert. 

– Parcă-mi vine a crede că mănânci jar, răs-

punse fata zâmbind. Și parc-aș încerca să-ți fac pe 

plac. Dar îmi promiți că vii cu mine să-mi fii de ajutor 

în încercările care mă așteaptă?
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– Stăpână, zise Calul, dacă mă pui pe picioa-

re, n-o să regreți.

Calul era, într-adevăr, năzdrăvan, iar Ana 

îl îngriji cu drag, pentru că prefera oricând compania 

și prietenia animalelor.

În cea de-a zecea zi, Calul se scutură o dată 

și se transformă într-un armăsar frumos, gras ca un 

pepene și sprinten ca o căprioară. Apoi, uitându-se 

vesel la fata împăratului, zise:

– Să ai noroc și să izbândești în tot ce ți-ai 

pus în minte, stăpâna mea, că bine m-ai mai îngrijit și 

uite că m-ai făcut din nou tânăr. Spune-mi acum, ce-

avem de dus la îndeplinire?

–  Mi-am pus în gând să merg la împăratul 

cel mare și tare, despotul  nostru, ca să-i slujesc, și am 

nevoie de cineva care să mă povățuiască. Spune-mi, pe 

care dintre sfetnicii tatei să-l aleg?

– Păi dacă mergem împreună, îi zise Calul, 

n-ai nevoie de alt sfetnic. Te voi sluji așa cum l-am slu-

jit și pe taică-tu. Numai să m-asculți. Înainte de toate, 

aș vrea să știu de ce te înhami la așa încercare grea, ce 

te mână în călătoria asta primejdioasă?

– Sunt cea mai mică dintre prințese și tata 

n-a avut niciodată o părere foarte bună despre mine, 

răspunse fata abătută. M-a comparat mereu cu suro-

rile mai mari și n-am ieșit niciodată nici cea mai deș-

teaptă, nici cea mai ascultătoare, din comparațiile as-

tea. Nădăjduiesc să-l scot din impasul în care l-a pus 
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împăratul cel mare, și astfel să-i demonstrez ce pot și 

că merit prețuirea sa.

– Stăpână, dacă e să pleci și să-ți riști viața 

și tinerețea, eu zic că merită s-o faci pentru tine, ca să 

cunoști lumea, ca să-ți măsori puterile, și nu pentru 

iubirea unui părinte. Împăratul ar trebui să te iubească 

și fără să te jertfești pentru el. Și de altfel, după cum îl 

cunosc, probabil că te iubește foarte mult, doar că nu 

prea le are cu psihologia. Așa crede el că te stimulează, 

comparându-te cu celelalte prințese... o idee proastă, 

într-adevăr.

– De azi în trei zile plecăm, oftă Ana adânc. 

Dar tu nu ești slujitorul meu și eu nu sunt stăpâna ta. 

Pornim la drum ca doi frați. 

–  În cazul ăsta, surioară, putem porni și azi!

Fata împăratului se pregăti degrabă pen-

tru drum: haine curate, câteva merinde și ceva bani 

de cheltuială. Încălecă pe cal și se înfățișară înaintea 

tatălui și a surorilor sale, ca să-și ia rămas bun.

– Cale bună, fata mea, îi zise tată-său. Să nu 

cumva să uiți de sfaturile mele! Voinicii umblă drepți 

în șa, privesc direct în ochi, calcă apăsat. Când se așa-

ză, nu-s încordați și nu stau picior peste picior. În fine, 

iarăși mă repet... și tu oricum nu prea te porți ca o prin-

țesă. Văd că ți-ai luat cel mai bun tovarăș de drum, nu 

mai are niciun rost să te pun la încercare, adăugă zâm-

bind. Trebuie să știi că lupul cel fioros, care le-a întors 

din drum pe surorile tale, eram eu.

– Cum adică erai tu? Ce spui acolo, tată? să-

riră toate fetele, în cor.
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– Da, mă dau de trei ori peste cap și mă 

transform în ce poftesc, copilelor. Sunt fermecat ca și 

năzdrăvanul ăsta de Cal, care e totuși mai năzdrăvan 

ca mine, dacă a reușit să-și redobândească tinerețile 

după care eu pot doar să oftez. Mergeți cu bine, acum 

am în sfârșit speranță că vom face voia despotului.

Ana și Calul se îndepărtară la pas, 

comentând:

– Tata e fermecat! Atunci, poate că Ioana 

chiar are o șansă să zboare pe mătură într-o zi!

– Sunt șanse mari, harul se transmite în fa-

milie, răspunse armăsarul, și fetei i se păru că-l aude 

chicotind.

Pe drum, Ana trăgea adesea de hățurile 

Calului și se opreau să contemple frumusețea naturii. 

Nu mai ieșise niciodată din castelul împărătesc, nici 

măcar o dată de când se născuse! Descăleca și culegea 

câte un mănunchi bogat de flori de câmp, din care nu 

mai văzuse vreodată; se așeza la umbra vreunui copac 

înalt și adormea acolo, ascultând trilurile păsărilor 

care-și făcuseră cuib în coroana stufoasă și privind 

hipnotizată călătoria norilor pe cer; se apropia de fie-

care șipot de apă limpede, fascinată de susurul acestor 

izvoare, de curgerea lor șerpuită pe pământ, prin iarba 

proaspătă de primăvară. După o vreme, Calul începu să 

protesteze:

– Ajunge, surioară, te-ai bucurat destul. Hai 

să ne vedem de drum și să ne ducem treburile la capăt, 
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sufletul voinicului se odihnește abia după ce izbândeș-

te.

– Doar că eu am suflet de voinică, frățioare, 

așa că nu mi se aplică regula asta. Merg să mă bag slu-

jitoare la împăratul tiran pentru zece ani, și eu habar 

n-am ce e lumea! Când o văd așa mare și diversă și fru-

moasă, mi se rupe sufletul să renunț la libertatea de a 

cunoaște cât mai mult din ea…  Nu mi-ai zis chiar tu, 

înainte de a porni la drum, că trebuie să mă bucur de 

călătorie?

– Așa ți-am zis, dar tot eu trebuie să veghez 

să nu pierzi măsura... Să vezi lumea, dar să-ți duci la 

capăt și făgăduința.

– Ce-am promis e promis, oftă fata. Și ție ți-

am făgăduit că te voi asculta, așa că hai să mergem. 

Au pornit la drum lung, până departe, și-au 

ajuns la doi munți înalți. Acolo, în trecătoarea dintre 

munții ăștia, doi zmei se luptau de nouă ani și niciunul 

nu reușea să-l doboare pe celălalt. Lupta era pe viață și 

pe moarte și zmeii erau foarte absorbiți unul de celălalt; 

când, după o vreme, au văzut-o pe fata de împărat, au 

luat-o drept voinic, și Zmeul Stâncă-Ascuțită a început 

să se roage:

– Făt-Frumos, Făt-Frumos, vino și uci-

de-mi dușmanul, că nu se știe când îți voi fi de folos!

Dar Zmeul cu Ochi de Vultur plusă:

– Făt-Frumos, Făt-Frumos, vino și sca-

pă-mă de vrăjmașul ăsta afurisit! 
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Împiedicându-se și redresându-se la 

timp, cât pe ce să fie prins cu garda jos, Zmeul cu Ochi 

de Vultur continuă: 

– Promit să ți-l dăruiesc pe Galben-de-Soa-

re, un telegar fermecat și fără splină!

Ana se scărpină în cap și, nescăpând din 

vedere bătălia, îi vorbi Calului:

– Ce-ar trebui să fac în situația asta, frățioa-

re? Ce am eu de împărțit cu zmeii ăștia? Așa înfiorători 

cum sunt, ca niște balauri, dar mai mici, sunt totuși 

niște ființe. Iar eu iubesc toate ființele... 

– Galben-de-Soare e fratele meu și e în sluj-

ba Zmeului cu Ochi de Vultur de-o viață! Habar n-am 

cum s-a purtat zmeul cu dânsul, dar sunt sigur că n-o 

să-i meargă rău cu tine. Și-ți va fi mai de folos decât îți 

pot fi eu, pentru că e mai tânăr, mai voinic și mai ager 

decât mine!

– Și cu tine cum rămâne, parcă eram frăți-

ori! Nu, nici în ruptul capului nu mă apuc să omor zmei 

pentru ca un cal pe care nu-l cunosc să-ți ia locul ție, 

acum când am început să construim o prietenie așa de 

frumoasă! Și zmeii ăștia... știi prea bine că au și ei fa-

milii, au o mamă, îi așteaptă cineva acasă!

Zmeului Stâncă-Ascuțită nu-i venea să 

creadă ce-i aud urechile: discuții despre drepturile 

zmeilor și prietenie și alte năzbâtii. Iar Zmeul cu Ochi 

de Vultur îi exploată ezitarea și se aruncă asupra lui, 

înfigându-și paloșul în gura căscată de uimire.
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Ana tresări. Era prima oară în călătorie când 

vedea vărsare de sânge, iar zmeii sunt mari și puternici 

și plini de sânge zmeiesc, la fel de roșu ca cel al apro-

ximativ tuturor ființelor care dețin așa ceva. De vărsat, 

s-a vărsat mult sânge, iar Zmeul Stâncă-Ascuțită s-a 

stins cu un oftat, în timp ce fata de împărat ofta și ea de 

ușurare că n-a trebuit să omoare pe nimeni. 

Zmeul rămas își șterse sudoarea de pe 

frunte și glăsui:

– Nu l-ai omorât tu, voinice, dar m-ai scăpat 

de el cu discursul tău bizar. Așa că Galben-de-Soare e 

al tău, așa cum am promis. Mii de mulțumiri și vino să 

te îmbrățișez.

Ana, educată să se poarte cu blândețe și cu 

foarte mult bun simț, în așa fel încât să nu-i fie tocmai 

ușor să spună NU, îndură îmbrățișarea zmeului tran-

spirat, strâmbând din nas și dându-și ochii peste cap. 

Odată eliberată din strânsoare, se îndreptară cu toții 

spre castelul Zmeului cu Ochi de Vultur, unde muma 

acestuia îl aștepta plină de bucurie, după nouă ani de 

luptă, timp în care se temuse clipă de clipă pentru viața 

lui. 

Muma zmeului i se arătă enorm de recu-

noscătoare voinicului ce-i salvase fiul și i-l adusese 

înapoi acasă, așa că-i oferi, cu generozitate, găzduire. 

Dar în sinea sa, bătrâna avea o bănuială despre Făt-

Frumos. I-au pregătit oaspetelui o cameră în care să se 

odihnească și l-au lăsat singur. Dar Ana a mers imediat 

în grajd și s-a așezat  la sfat cu Calul, ca să afle ce părere 

are, ce crede că se va întâmpla în castelul zmeilor.
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– Zmeoaica suspectează că nu ești voinic, 

asta-i problema. Ai mare grijă, mumele zmeilor sunt 

și mai puternice, și mai istețe decât zmeii, de obicei! Va 

trebui să te prefaci foarte bine, fornăi Calul.

– Nicio problemă, a început să-mi placă, nu 

e așa de greu să fii voinic. De altfel, parcă uneori nici nu 

e nevoie să mă prefac ...

Zmeoaica nu putea trăi cu această confu-

zie, voia neapărat să știe precis ce era cu Făt-Frumos. 

Ceea ce e un fel drăguț de a spune că își băga nasul pes-

te tot și nu respecta intimitatea. Și că era inacceptabil 

pentru ea ca cineva să umble prin lume subminând 

cisnormativitatea. 

– O fată așa de curajoasă și de vitează, care 

te-a salvat de dușmanul ăla afurisit, ar fi numai bună 

de soție pentru tine, iubitul meu fiu. 

– Ce spui, mamă? Ai îmbătrânit tare și ju-

decata ți-a slăbit de când lipsesc de acasă. Cum să fie 

Făt-Frumos o fată? E îmbrăcat în straie bărbătești, 

umblă singur prin lume călare pe un armăsar năzdră-

van, e pornit pe fapte vitejești, nu poate fi decât bărbat!

– Am să fiu cu ochii pe feciorul ăsta care-i 

fecioară, și am să-ți demonstrez că mintea îmi funcți-

onează foarte bine, obrăznicătură!

În acest scop, muma zmeului așeză pe per-

na zmeului și pe cea a lui Făt-Frumos  câte un buchet de 

flori. Ana aflase deja de la Cal ce planuri are Zmeoaica.

– Se spune că un buchet de flori aflat pe per-
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na unui bărbat se veștejește peste noapte, iar cel de la 

capul unei femei rămâne verde și proaspăt, îi șoptise 

Calul. 

– Ce mai e și prostia asta? Orice buchet de 

flori se ofilește dacă dormi cu el pe pernă, în loc să-l 

pui într-un vas cu apă! 

– Nu mai băga și tu rațiunea la înainta-

re! Buchetul nu e unul oarecare, e fermecat! răspunse 

exasperat bidiviul.

– Asta sună foarte esențialist! Dacă în mo-

mentul ăsta eu nu sunt nici femeie, nici bărbat, ce poa-

te să spună magia despre mine? Sau ce se întâmplă 

dacă sunt și femeie, și bărbat? Cum mai funcționează 

chestia cu buchetul?

– Nu știu, poate îți ghicește gândurile? Poa-

te că buchetul o să spună cum te percepi tu? Mă rog, 

habar n-am, dar să știi că m-am gândit și eu că prac-

ticile noastre magice reproduc sistemul binar și esen-

țialist de gen... 

– Măcar nu ai ochelari de cal …

– Ni ha ha! Oricum, ca să scăpăm de grijă, e 

mai bine să ne purtăm cu precauție.

Așa că, spre dimineață, Ana s-a trezit și a 

mers tiptil cu buchetul său în camera Zmeului, unde 

l-a schimbat cu cel veștejit. Cu mănunchiul bărbătesc 

la cap, a dormit fără grijă, până târziu. 

Primul lucru pe care l-a făcut Zmeoaica de 

cum s-a trezit a fost, evident, să năvălească în camera 

lui Făt-Frumos, unde dădu cu ochii de buchetul ofilit.

– Nu se poate, măi copile, nu se poate să 
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fie bărbat! se răsti ea la Zmeu, la micul dejun, după ce 

Făt-Frumos plecase să îngrijească de Cal. Nu auzi și tu 

ce vorbă dulce ca mierea are? Nu vezi și tu ce chip gin-

gaș, de să-l bei într-un pahar cu apă? Nu vezi ce păr 

subțire și moale îi cade pe umeri? 

– Bag de seamă că ți-a căzut ție cu tronc 

Făt-Frumos, mamă!  pufni Zmeul.

– Nu, măi, tontule! negă Zmeoaica, îmbujo-

rată. Figura asta cu vino-ncoace, ochii ăia mari și fru-

moși nu te bagă în boală?

– Pe mine nu, dar pe tine e clar că da. 

– Hai, tacă-ți fleanca! Mânuțele și picioru-

șele îi sunt ca de zână, sigur e femeie cu țoale bărbă-

tești!

– Da, femeie o fi, dar în cazul ăsta, mai nou, 

ție-ți plac femeile!
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– Netrebnic ești! zise Zmeoaica, aruncând cu 

lingura după fiu-său. 

De pe pervazul ferestrei din salon, unde 

poposisem în chip de vrabie inocentă, am observat pe 

chipul Zmeoaicei umbra unei ezitări. „Trebuie să fiu cu 

ochii pe ea, aici e material pentru un alt basm!”, mi-am 

spus, destul de entuziasmată.

– Ascultă bine ce-ți spun, că mai facem o în-

cercare, izbucni Zmeoaica, trezindu-mă din visare.

Și începu să-i explice, arțăgoasă, ce avea 

de făcut. Zmeul apăru în pragul grajdului și îl invită pe 

Făt-Frumos la o plimbare prin grădină. Aici îi prezentă 

detaliat toate soiurile de flori și îl îmbie să le miroasă. 

Dar Ana îi răspunse răstit:

– Stăteam foarte bine la grajduri cu armă-

sarii aceia de soi, și tu  m-ai adus să mă plictisești în 

grădină, cu subiecte de discuție muierești! 

Nu cred că i-a fost ușor să dea replica asta, 

pentru că ei îi plăceau enorm florile, precum și caii, și 

pentru că nu credea că există subiecte de discuție muie-

rești și subiecte de discuție ne-muierești. Dar trebuia 

să se poarte ca un voinic stereotipic, așa cum sugerase 

Calul, ca să nu aibă probleme cu Zmeoaica.

– Tot nu pot să cred una ca asta! protestă 

muma zmeului, când i se povesti ce se întâmplase. Mai 

încercăm ceva. Ia-o pe prefăcută și du-o în camera ar-

melor, să vedem ce armă își va alege. O să-și dorească 

o armă împodobită frumos cu pietre prețioase, vei ve-

dea! O să se dea de gol!
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După prânz, Zmeul îl duse pe Făt-Frumos 

în camera cu arme. Aici erau rânduite cu meșteșug tot 

felul de săbii, arcuri, sulițe și buzdugane, unele mai 

împopoțonate, încrustate cu pietre prețioase, altele 

mai modeste, mai simple. Ana le cercetă cu atenție pe 

toate și-și alese o sabie cam ruginită, a cărei lamă se 

încovoia de se făcea covrig. Apoi declară că a doua zi 

voia să plece. 

– Poate crezi că am ales ce am ales doar pen-

tru că așa m-ai sfătuit tu, îi mărturisi Făt-Frumos Ca-

lului, când merse la grajd să-i ureze noapte bună. Dar 

să știi că adevărul e că bijuteriile și prețioșeniile nu 

m-au atras niciodată, și toate podoabele alea îngreu-

nau armele. Am ales săbiuța asta ușoară, față de care 

simt și o înclinație aparte. Parcă o cunosc dintotdeau-

na, adăugă ea, meditativ.

– Asta pentru că e fermecată și ea! răspun-

se Calul. Când va fi nevoie s-o scoți din teacă și să te 

arunci în luptă, inima ți se va umple de curaj!

– Eu tot nădăjduiesc să nu fie cazul. Nu cred 

în războaie și în armate. 

– Anti-militaristă, pe deasupra! își spuse 

Calul, căzând pe gânduri. 

Eu sper că în momentul ăla s-a gândit la 

toți caii care au murit, timp de mii de ani, pe câmpurile 

de bătălie ale lumii.

Muma zmeului se înfurie din nou când îi 

ajunse și povestea cu săbiuța la urechi:

– Nu-ți pot demonstra că am dreptate, fir-ar 

să fie! Nu numai că e fată, dar e chiar una foarte, foarte 

vicleană! 
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A doua zi au mers la grajduri și i l-au dat lui 

Făt-Frumos pe Galben-de-Soare. Ana și-a luat rămas 

bun, în sfârșit, și a pornit din nou la drum, odihnită, cu 

o armă nouă fermecată și un cal nou, tot fermecat. 

Pe drum, cei doi cai pălăvrăgeau bucuroși 

de reîntâlnire și Ana spera că bătrânul ei tovarăș îi va 

rămâne alături până la final. Dar nu era sortit așa, pen-

tru că, de la o vreme, Calul obosise și protesta:

– Surioară, m-ai ascultat până acum în tot 

ce te-am sfătuit și ți-a mers de minune. Ascultă-mă și 

de data asta și hai să ne despărțim aici. Eu mă întorc la 

taică-tu, pentru că mai mult te încurc! Ce-o să se mai 

bucure bătrânul că m-am dat și eu bătut în sfârșit…  Cu 

frate-meu, Galben-de-Soare, o să-ți meargă și mai 

bine, pentru că e mai tânăr și mai sprinten.

– Dar probabil că nu e la fel de înțelept… 

– Cine, frate-meu? E trecut prin mai multe 

decât mine, săracul, n-a avut noroc de stăpân așa iubi-

tor ca al meu.

– Să nu mai vorbesc de încredere. Nu-l cu-

nosc pe frate-tu, de unde să știu că îmi vrea binele?

– Încrede-te, prințeso, interveni și Gal-

ben-de-soare, sau poate preferi să te numesc Făt-Fru-

mos?

– Da, spune-mi Făt-Frumos.

– Pentru mine e o mare ușurare să mă înca-

lece un iubitor de animale ca tine. E și o mare ușurare la 

propriu, zmeul ăla era de zece ori mai greu.

– Ai umor… 

– Am, și tare bucuros aș fi să-l scutim pe 

frate-meu de necazurile și primejdiile care ne așteap-
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tă. Trebuie să știi că până acum ai scăpat ușor, dar mi-e 

teamă că doar cu viteza și vitejia mea vom putea s-o 

scoatem la capăt de-acum încolo.

– Dar modest nu prea ești. 

– Nu-ți face griji, dacă o să mă asculți, ieșim 

cu bine din toate.

– Frate-tu ăsta e lăudăros și autoritar, exact 

ca taică-miu, spuse Făt-Frumos descălecând și îmbră-

țișându-și Calul. 

Apoi, cu lacrimi în ochi, călare pe Galben-

de-Soare, porni la drum, în timp ce Calul făcu cale 

întoarsă și se îndepărtă, la trap, spre casă. 

Făt-Frumos și Galben-de-Soare merse-

ră, merseră, cale lungă să le-ajungă, până când Făt-

Frumos zări, pierdută în iarbă, o cosiță de aur. A tras de 

frâu, a descălecat și s-a aplecat să apuce cosița. Simțea 

o atracție magnetică față de șuvițele lungi și împletite, 

fără să-și poată explica de ce.

– Ce-o mai fi și cu presimțirea asta, Gal-

ben-de-Soare? Ce mă sfătuiești? Iau cosița asta cu 

mine?

– O să regreți și dacă o lași, și dacă n-o lași, 

fornăi bidiviul. Dar eu zic că, dacă tragem linie și soco-

tim, e mai bine s-o iei...

Făt-Frumos băgă cosița în sân, lângă ini-

mă, și porni înainte. Trecură dealuri, trecură munți și 

văi, lăsară în urmă păduri dese și verzi, câmpii cu flori 

nemaivăzute înainte, izvoare cu ape limpezi și reci, 

iar Făt-Frumos se simțea tot mai bine în pielea sa, cu 
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inima tot mai ușoară. Poate că era drumul, poate că era 

vântul, orizontul, sau poate hainele bărbătești como-

de, sau sabia încovoiată la șold, sau Galben-de-Soare; 

nu prea își explica de ce, dar lui Făt-Frumos îi plăcea să 

fie Făt-Frumos.

Într-un târziu, ajunseră la curtea împă-

ratului cel mare și tare. Ceilalți voinici, fii de împărați 

supuși, îi ieșiră în întâmpinare lui Făt-Frumos. În plic-

tiseala și frustrarea lipsei de libertate cu care trăiau, 

orice nou-venit era o gură de aer proaspăt. Se dovedi că 

nou-venitul ăsta era pe deasupra unul foarte plăcut la 

vorbă și chip, de care voinicii nu se mai puteau dezlipi.

A doua zi, Făt-Frumos i se înfățișă tiranu-

lui, îi spuse de unde vine și se puse în slujba lui.

Împăratul se arătă și el fermecat și bucu-

ros de șarmul noului supus. Pe deasupra, Făt-Frumos 

răspundea cu înțelepciune și modestie la întrebările 

împăratului, care prinse mare drag de el și-l ținea tot 

timpul aproape. Curând, afecțiunea împăratului pen-

tru Făt-Frumos începu să trezească invidia celorlalți 

voinici.

– N-am reușit să-mi fac nici un prieten la 

curtea asta, Galben-de-Soare. Doar cu tine mai pot să-

mi deschid sufletul, din când în când. Pe de altă parte, 

la cât de mofturoși, deșucheați și pizmuitori sunt toți 

feciorii ăștia de împărat, nu știu de ce mi-aș pune în-

crederea în vreunul. 

– Nu-i bine deloc, invidia ăstora o să ne facă 

necazuri!

– Nici nu știu ce să mai cred despre tine, ești 

clarvăzător, sau doar foarte pesimist?
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– Sunt fermecat. Și-o să te lămurești tu cât 

de curând cam ce presupune asta.

– Până una alta, pe tine te-am hrănit și adă-

pat. Mă duc să mă îngrijesc și de mine, și-om vedea ce 

aduce ziua de mâine.

În seara aceea, Făt-Frumos și-a gătit o 

cină pe gustul său și, tocmai când se așezase la masă, 

s-a trezit cu doi musafiri nepoftiți. Doi dintre voinici 

veniseră să vadă ce mai punea la cale favoritul împăra-

tului. Făt-Frumos i-a poftit la masă, pentru că n-avea 

încotro, iar ăștia doi au fost așa de încântați de bucate 

că s-au lins pe degete și au declarat că n-au mai mân-

cat niciodată ceva atât de bun. Imediat s-a dus vestea 

printre feciorii de împărat despre talentul culinar al lui 

Făt-Frumos, la masa căruia se mănâncă mai bine decât 

la cea a împăratului. Plini de curiozitate, toți au insistat 

ca Făt-Frumos să pregătească într-o zi prânzul pentru 

toată curtea.

Nu peste mult timp, veni o zi în care bucăta-

rii curții s-au îmbătat atât de tare, că nici focul în vatra 

bucătăriei împărătești nu l-au mai făcut. Eu bănuiesc 

că netrebnicii de fii de împărat i-au îmbătat cu viclenie 

pe bucătari, dar pentru că nu i-a prins nimeni asupra 

faptei,  nu poate fi dovedit. În schimb, am văzut cu ochii 

mei (pentru că, după cum am insinuat și mai devreme, 

povestitoarea, pe vremea aia, se dădea de trei ori peste 

cap și se preschimba într-o muscă pe-un perete, sau 

într-un purice pe-un divan) cum șleahta de invidioși 

pofticioși au dat repede fuga la Făt-Frumos și l-au 

bătut la cap să le pregătească prânzul.
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La masa cea mare și împărătească, împă-

ratul nu se putea sătura mâncând și l-a chemat pe 

bucătarul-șef, poruncindu-i să mai gătească o porție. 

Bucătarul, speriat, a mărturisit că Făt-Frumos pregă-

tise prânzul în ziua respectivă, iar împăratul a ridicat 

din sprânceană, cu suspiciune.

– Bine, măi, Făt-Frumos, dar tu chiar te pri-

cepi la toate? Viteaz ești, isteț, înțelept, chipeș și mo-

dest ești. Pe deasupra, gătești cu măiestrie!

Făt-Frumos n-a răspuns nimic, dar unul 

dintre feciorii răutăcioși a intervenit:

– Împărate luminate, nimeni nu e perfect. 

Făt-Frumos, de exemplu, e plin de secrete și când se 

îmbată mai dezvăluie din ele. 

– Când m-ați văzut pe mine beat? izbucni 

Făt-Frumos.

– La cheful de azi-noapte, inventă în conti-

nuare pizmașul. Te-ai îmbătat și ne-ai zis că știi unde 

este Ileana Simziana, cosiță de aur, câmpul înverzește, 

florile-nflorește. Și că, pe deasupra, ai și o cosiță din 

părul ei!

Împăratul tună:  

– Tu ai știut de Ileana Simziana și mie nu 

mi-ai spus nimic? Nerecunoscătorule, și eu care ți-am 

arătat atâta dragoste și te-am prețuit mai mult decât 

pe ceilalți fii de împărat!

– Împărate, eu habar n-am cine e Ileana 

Simziana. Dar o cosiță de aur am găsit pe drumul spre 

curtea măriei tale și-am adus-o cu mine.

– Arată-mi imediat cosița!
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Făt-Frumos se conformă.

– E chiar cosița Simzienei! Poruncă împără-

tească! O să mi-o aduci pe stăpâna acestei cosițe, căci 

de nu, unde-ți stau picioarele, acolo îți va sta și capul! 

Nu mai am nimic de adăugat, piei din fața mea!

Făt-Frumos dădu fuga la Galben-de-

Soare, să-i povestească încurcătura.

– Mda, mă așteptam, de când te-am sfătu-

it să ridici cosița aia din drum. M-am informat între 

timp și am aflat din surse de încredere că pe Ileana 

Simziana…

– Deci până și tu o cunoști pe Simziana asta! 

Și nu mi-ai zis nimic.

– Nu mă întrerupe, te rog. Caii năzdrăvani 

nu vorbesc așa, ca să-și răcească gura de pomană. De 

altfel, nu m-ai întrebat a cui e cosița, ci doar ce e mai 

bine să faci cu ea. Revenind, pe Ileana Simziana a ră-

pit-o un zmeu…

– Alt zmeeeeu…

– Altul. Ăsta e Zmeul Păr-Vâlvoi, și vrea s-o 

ia de nevastă, desigur, dar ea îl duce de nas. I-a porun-

cit să-i aducă herghelia ei de iepe, căci altfel nu se poate 

mărita cu el. Iar Zmeul habar n-are unde-i herghelia.

– Am eu o bănuială că tu, în schimb, cam știi 

pe unde e.

– Hai să nu mai pierdem vremea. Avem de 

străbătut mările! Du-te la împărat să-ți dea douăzeci 

de corăbii și încarcă-le cu marfă din cea mai aleasă. 
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Împăratul i-a dat tot ce a cerut, fără să 

întrebe, fără să protesteze. Ce sunt douăzeci de coră-

bii cu mărfuri de preț pentru un împărat? Imediat face 

rost de altele.

Făt-Frumos și Galben-de-Soare s-au 

urcat pe una dintre corăbii și au pornit la drum. După 

o călătorie de câteva săptămâni, înfruntând vânturi și 

valuri, flota noastră a ajuns la smârcurile mărilor: dacă 

n-ați auzit de locurile astea  motivul e că, între timp, 

oamenii au decis că nu există. Dar pe vremea aia existau 

și erau niște tărâmuri îndepărtate, mocirloase și pri-

mejdioase, de unde izvorau toate mările și unde Zmeul 

Păr-Vâlvoi o ținea prizonieră pe Ileana Simziana.

– O să luăm cu noi o pereche de conduri cu-

suți cu fir de aur și împodobiți cu nestemate și o să co-

borâm la țărm, vorbi Galben-de-Soare.

– Condurii la ce folosesc? Să-i împotmolim 

prin nămoale ? răspunse Făt-Frumos.

– Nu mai face pe deșteptul. O să pretinzi că 

ești un negustor și condurii sunt doar o mostră din 

prețioasele mărfuri cu care îți sunt încărcate corăbiile.

– Da, și Ileana Simziana o să moară după 

conduri, fără de care nici nu poate încăleca pe vreo iapă 

din herghelia aia după care l-a trimis pe zmeu.

– Și cum vrei s-o atragi pe Ileana pe corabia 

noastră, atunci?

– Păi, ce-ar fi să vorbim sincer cu ea și să-i 

spunem că am venit s-o salvăm de Zmeu și s-o scoa-

tem din smârcurile mărilor?

– Da, și poate-i spui și că o duci tiranului, 

s-o ia el de nevastă, în locul Zmeului Păr-Vâlvoi.



– Mda, oricum ar fi, tot nu ieșim cu obrazul 

curat din asta. Fie ca tine, luăm condurii.

Au coborât la țărm și s-au îndreptat spre 

niște palate mari, care se învârteau după soare. Pe 

drum, s-au întâlnit cu trei slujnice de-ale Zmeului, 

care, curioase, l-au luat la întrebări pe călăreț:

– Cine ești, voinicule, și ce cauți pe meleagu-

rile astea? Afurisitului de Zmeu nu-i plac vizitatorii, ai 

grijă să nu te prindă pe-aici. Ce-i cu condurii ăia auriți?

– Sunt un negustor bogat, corăbiile alea din 

larg sunt toate ale mele, încărcate cu mărfuri și mai 

prețioase decât condurii aceștia. Ne-am rătăcit pe mare 

și căutăm pe cineva care să ne spună pe unde suntem și  

cum să ieșim din smârcuri. Plătim cu obiecte de preț și 

meșteșugite.

Slujnicele s-au întors la palat și i-au rapor-

tat Ilenei că aveau un musafir nepoftit. Ea-l zărise deja 

pe fereastră pe neguțător și inima începuse să-i bată 

cu putere, lucru pentru care nu avea nicio explicație. 

Totul i s-a părut o bună ocazie să scape de Zmeul tri-

mis după herghelia de iepe, așa că a ieșit din palat și i-a 

cerut negustorului să vadă și ea condurii.
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– Pe corăbii am marfă și mai interesantă, și 

mai neprețuită. Vă poftesc, prințesă, să veniți să vedeți 

cu ochii voștri.

Ileana atât aștepta, a urcat pe corabie și a 

ascultat fermecată glasul minunat al neguțătorului care 

îi prezenta fiecare obiect în parte, în timp ce se prefă-

cea că nu observă cum corabia se îndepărta de țărm și 

prindea un vânt puternic, care o purta ca săgeata până 

în mijlocul mării.

– Ce se întâmplă? Cum am ajuns aici? Cum ai 

putut să mă păcălești așa? Păreai un om de treabă, dar 

nu ești decât încă unul care mă fură de la altul. Mă plim-

bați dintr-o parte într-alta ca pe o marfă! Așa te-ai pri-

copsit și cu celelalte mărfuri și corăbii, le-ai furat?

Ileana se răstea la răpitor pentru că, deși 

l-ar fi preferat de o mie de ori Zmeului, negustorul 

nu-i ceruse consimțământul și se purtase ca orice 

hăndrălău din vremurile alea și dintotdeauna.

Neguțătorul/Făt-Frumos/fata de împărat 

plecă capul și nu zise nimic, deși o înțelegea perfect 

și era de acord cu ea. Dar ce era să-i răspundă? Să-i 

povestească de unde are corăbiile și cui urmează să o 

predea, dacă scapă cu bine de Zmeu?

După săptămânile corespunzătoare de 

călătorie, au ajuns cu bine la țărm, dar odată trase coră-

biile la mal, au zărit-o pe muma Zmeului Păr-Vâlvoi, 

care locuia prin părțile astea de lume și supraveghea 

traficul de corăbii către și dinspre palatul lui fiu-su.
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– Iar muma zmeului! Toți zmeii ăștia au câte 

o mumă mai fioroasă decât ei, se căină Făt-Frumos.

– Vine călare cu o falcă în cer și cu una în pă-

mânt, aruncă foc pe gură ca dintr-un cuptor! avertiză 

Ileana Simziana.

– Bagă mâna în urechea mea stângă, 

Făt-Frumos, interveni Galben-de-Soare. Scoate gre-

sia pe care o vei găsi acolo și arunc-o în calea Zmeoai-

cei.

– Pff, calul ăsta e cu adevărat mai ciudat de-

cât primul, comentă Făt-Frumos, dar făcu ce i se ceru-

se.

Gresia se preschimbă pe dată într-un 

munte enorm, iar Făt-Frumos și Ileana Simziana 

încălecară pe Galben-de-Soare și pe-aci ți-e drumul. 

Dar muma zmeului se cățără înverșunată din stâncă în 

stâncă, sări peste vârful muntelui și se aruncă la vale 

spre călăreți. 

– S-a luat iarăși după noi, strigă Ileana 

Simziana.

– Încăpățânată făptură, răspunse Făt-

Frumos.

– Lăsați pălăvrăgeala și bagă mâna ...

– În urechea dreaptă, nu? 

În urechea dreaptă a calului, Făt-Frumos 

a dat peste o perie, pe care a aruncat-o degrabă peste 

cap. Peria s-a transformat într-o pădure mare și atât 

de deasă încât nici puii sălbăticiunilor nu o puteau 

străbate.
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Muma zmeului se apucă să roadă copaci, se 

agăță de ramuri, sări din vârf în vârf și, lăsând în urmă 

pădurea, se aruncă după dânșii ca un vârtej! 

– Afurisita vrea cu orice preț să mă ducă îna-

poi, să mă mărite cu fiu-su. Asta face patriarhatul in-

ternalizat, ne întoarce una împotriva alteia, în intere-

sul lui! Blestemată ziua în care m-au logodit cu forța 

cu netrebnicul ăla! strigă Ileana exasperată.

– Aha!! Inelul de logodnă! zbieră și Gal-

ben-de-Soare. Scoate inelul de pe deget și aruncă-l 

înapoi.

Inelul, căzut în iarbă, se preschimbă pe 

dată într-un zid de cremene, înalt până la cer. Muma 

zmeului știa că nu se poate pune cu zidul, așa că o luă 

înapoi, cătrănită, spre smârcurile mărilor. 

Făt-Frumos privea prin zid, prin gaura 

inelului, iar după o vreme, asigurându-se că muma 

zmeului nu se mai vedea în zare, băgă degetul în inel, 

la povața lui Galben-de-Soare. Zidul dispăru ca și cum 

n-ar fi fost, iar Ileana Simziana declară că inelul  ara-

tă minunat pe degetul negustorului și că poate să-l 

păstreze. 

Porniră din nou la drum și i se înfățișa-

ră împăratului cel mare și asupritor, care se bucură 

nespus și se îndrăgosti pe dată de Ileana Simziana. Nu 

întârzie s-o ceară de nevastă și, cum Făt-Frumos nu 

avu niciun cuvânt de spus, prințesa își dădu în sfârșit 

seama în ce capcană căzuse. 

„Într-adevăr, sunt doar o marfă, așa cum 

am bănuit, și tu nu ai negat, ipocritule!”  îl bodogăni 
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ea în gând pe negustorul care o salvase de Zmeu, doar 

ca s-o dea pe mâna altui tiran. „Mă răpesc de la unul la 

altul, care mai de care mai urât și mai rău. Negustorul 

ăla, bun de nimic ce e, măcar era chipeș și fermecător.”

– Luminate împărate, îți doresc să-ți 

stăpânești împărăția cu succes, dar eu nu mă pot 

mărita decât cu cel care mi-aduce herghelia de iepe, cu 

armăsarul ei cu tot, îi răspunse Ileana împăratului, așa 

cum îi răspunsese și Zmeului. 

Împăratul îl chemă din nou pe Făt-Frumos 

cel bun la toate:

– Să te duci valvârtej după herghelia de iepe 

a Ilenei, cu armăsarul ei cu tot! Altfel, știi ce te-așteap-

tă: unde-ți stau picioarele, acolo îți va sta și capul!

– Preamărite împărate! M-ai însărcinat cu o 

slujbă pe care abia am săvârșit-o, sub aceeași amenin-

țare cu moartea. Ai la curtea măriei tale atâția viteji fii 

de împărați. Toți te iubesc și te consideră un conducă-

tor drept, sunt convins că ar îndeplini cu bucurie ori-

ce poruncă! Eu n-am auzit de herghelia asta și habar 

n-am unde e.

– Ce-mi pasă mie că ai obosit sau că nu știi 

unde e herghelia? Din pământ, din iarbă verde, să mi-o 

aduci și să nu îndrăznești să mai scoți vreo vorbă până 

te întorci.

La ieșirea din sala tronului, Ileana Simziana 

îl trase pe Făt-Frumos deoparte:

– M-ai păcălit și m-ai predat acestui îm-

părat tiranic și respingător, dar eu nu-ți vreau răul. 
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N-am avut nicio intenție să-ți fac greutăți, nu credeam 

că împăratul te va trimite tot pe tine să îndeplinești 

porunca. Speram că o să plece el și poate nu se mai în-

toarce. În timpul petrecut împreună pe corabie, mi-ai 

picat cu tronc și am sperat că putem fi liberi împreună. 

Apoi m-ai dezamăgit, dar îți doresc să scapi cu viață 

din încercarea asta, chiar dacă asta înseamnă că trebu-

ie să mă mărit cu un om pe care-l urăsc. 

Descumpănit de aceste mărturisiri, Făt-

Frumos decise să-i răspundă din inimă și cu toată 

sinceritatea:

– Nici eu nu mă bucur de nicio libertate, sunt 

la cheremul împăratului pentru zece ani, pentru că tai-

că-meu, un împărat mai mic, a jurat supunere tiranu-

lui. Mi-a părut rău să te dau pe mâna lui, pentru că și 

mie mi-ești dragă, și pentru că nu suport nedreptatea. 

Dar dacă m-aș fi opus, dacă am fi fugit în lume împre-

ună, nu doar viețile noastre ar fi fost în pericol, ci și 

ale familiei mele și ale oamenilor din împărăția tată-

lui  meu. Și pe deasupra, nici măcar nu sunt un voinic, 

sunt doar cea mai mică dintre trei fiice de împărat. Mă 

cheamă Ana și pretind că-s Făt-Frumos, pentru că alt-

fel tata nu are cum să-și îndeplinească jurământul față 

de despot.

Când încheie, Ana nu stătu să asculte ce 

avea Simziana de spus despre toate astea, pentru că 

nu se aștepta la nimic bun. Îi întoarse spatele și merse 

la Galben-de-Soare să-l anunțe că au primit o nouă 

însărcinare.
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– Du-te de caută nouă piei de bivol, să le că-

trănești și să le așezi bine pe mine, îi răspunse calul.

– Piei de bivol! Nouă! Atâtea biete anima-

le ucise ca să-i facem pe plac tiranului! Altă soluție nu 

există?

– De data asta nu există un plan B. Din păca-

te, nu putem să salvăm pe toată lumea. Dar fii pe pace, 

bivolii ăia sunt morți de mult și pieile lor zac degeaba 

prin cămările împăratului. Și nu te teme, o să-i vină și 

lui rândul, o să plătească el pentru toate.

Făt-Frumos făcu rost de ce-i ceruse calul, 

care se împachetă bine în nouă piei de bivol, și porni-

ră la drum. Bătură cale lungă și grea și, pe drumul spre 

tărâmul unde păștea herghelia Ilenei, dădură nas în nas 

cu Zmeul Păr-Vâlvoi. Acesta umbla bezmetic, foc și pară 

de mânie, pentru că aflase de la mumă-sa că un negus-

tor viclean îi furase prizoniera, viitoare mireasă. Când 

văzu, pe degetul lui Făt-Frumos, inelul de logodnă pe 

care el însuși i-l oferise Ilenei, înțelese imediat cu cine 

are de-a face, și, răcnind ca un leu, se aruncă în luptă. 

Era prima oară când Făt-Frumos trebuia 

să se bată cu cineva, dar nu se pierdu cu firea. Cu sabia 

arcuită în mână, lustruită ca nouă și strălucind în soare, 

nu se temea de nimic. Pe deasupra, calul se ferea cu agi-

litate de loviturile Zmeului; când Zmeul ridica paloșul, 

bidiviul se ridica pe copitele dinapoi, iar Zmeul lovea 

în gol; iar când Făt-Frumos ataca, Galben-de-Soare se 

arunca și el asupra calului Zmeului, iar sabia nimerea 

în carne vie. S-au luptat ăștia patru în după-amiaza 

aia de-am crezut că se va prăbuși pământul sub ei, iar 
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la un moment dat, cum stăteam transformată într-o 

vrabie pe o creangă din vecinătate, era să mă cuprindă 

somnul de plictiseală. Până la urmă, lui Făt-Frumos îi 

veni la îndemână grumazul Zmeului și, cu o lovitură 

zdravănă de sabie, îi reteză capul. 

– Of, n-aș fi vrut să-l omor, dar nu mai scă-

pam de el! Am tot sperat că o să se lase păgubaș, dar s-a 

încăpățânat să lupte până la sfârșit, spuse, trăgându-și 

sufletul. 

– Îi plângi de milă netrebnicului  care-a ră-

pit-o pe Simziana și voia s-o mărite cu el, cu forța? 

fornăi calul, contrariat.

– De parcă noi am fi mai breji! Tu și cu mine… 

am păcălit-o, am răpit-o cu corabia așa-zis negusto-

rească și am predat-o împăratului, s-o ia el de nevastă 

cu forța.

– Voinic așa ciudat ca tine, fată, eu n-am mai 

întâlnit… Hai să vedem ce facem cu herghelia.

Ajunși pe tărâmul înverzit în care herghe-

lia Ilenei păștea liberă și fără griji, Galben-de-Soare îi 

indică lui Făt-Frumos un copac din zonă în care să se 

urce, și el se puse pe nechezat. După ce necheză de trei 

ori, toată herghelia de iepe se adună împrejurul lui, iar 

armăsarul se arătă imediat, plin de spume și fornăind 

de mânie. Văzându-l pe Galben-de-Soare în mijlocul 

iepelor, se repezi la el turbat de gelozie, și se încinse 

o luptă crâncenă! În copac, Făt-Frumos tresărea și-și 

rodea unghiile de grija ambilor cai.

 Eu, în chip de vrabie pe o creangă alătura-

tă, sufeream la fel de mult. Când se arunca armăsarul la 
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Galben-de-Soare, mușca din pieile de bivol; dar când 

Galben-de-Soare ataca, mușca direct din bietul armă-

sar; s-au luptat până când acesta din urmă, sfâșiat și 

plin de sânge, s-a lăsat păgubaș. 

Făt Frumos, care oscila între mila pentru 

armăsar și dezgustul pentru sălbăticia luptei, se dădu 

jos din copac și încălecă pe vicleanul Galben-de-Soare, 

care rămăsese neatins. Urmați de herghelie și de armă-

sar, care abia se târa, s-au întors la curtea împărăteas-

că. Ileana Simziana ieși din castel și-și chemă iepele pe 

nume, iar armăsarul, cum îi auzi glasul, se scutură și 

se vindecă pe loc, ca prin minune, de toate rănile. Făt-

Frumos se bucură mult să vadă armăsarul vindecat, iar 

legătura specială dintre Simziana și herghelia întreagă 

i se păru vrednică de admirație.
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– Îmi place Simziana asta, avem multe în 

comun. Iubește animalele și e curajoasă, și since-

ră și dintr-o bucată, se destăinui la urechea lui Gal-

ben-de-Soare.

– Simziana vrea să-i fie mulse iepele, ca să 

ne îmbăiem împreună în laptele lor, tună împăratul, 

întrerupând conversația. Iepele astea-s nărăvașe, dau 

din copite, nu lasă pe nimeni să se apropie, așa că e 

treaba ta, Făt-Frumos, să le mulgi!

Eu știam deja ce-o să urmeze, și probabil 

că și domniile voastre știți: Făt-Frumos mulse iepele 

fără nicio problemă, cu darul său special de a îmblânzi 

orice animal. 

Ileana Simziana nu mai știa ce să facă 

să-l ducă cu vorba pe împărat, care o privea lasciv și 

insista să se îmbăieze cât mai repede împreună în lap-

tele iepelor. 

– Văd, luminate împărate, că tot ce am cerut 

s-a împlinit. Ai supuși de nădejde care s-au ocupat de 

toate. Mai am nevoie de un singur lucru și apoi ne pu-

tem cununa și îmbăia și tot ce mai dorește măria ta.

– Porumbița mea, îi răspunse împăratul, 

împărăția mea și cu mine suntem supuși ascultători ai 

poruncilor tale. Cere ce mai ai de cerut, cu un ceas mai 

curând, căci mă sfârșesc de dragoste pentru tine. Am 

ajuns ca un năuc, visez cu ochii deschiși, nu mai știu ce 

fac, când mă uit la chipul tău fermecător.

– Daca e-așa, mai zise Ileana Simziana, să-

mi aduci cazanul în care Muma Pădurii își pregătește 

fierturile magice, să ne îmbăiem în el, să trăim sănă-

toși o sută de ani.
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Simziana spera ca, măcar de data aceasta, 

împăratul va merge el însuși după cazan și că Muma 

Pădurii o să-i vină de hac, transformându-l în vreo 

fiară sălbatică sau speriindu-l de moarte. O speranță 

absolut naivă, desigur. Împăratul îl chemă din nou la 

ordin pe Făt-Frumos și-i porunci să se ocupe rapid să 

îndeplinească cerința Ilenei, căci el nu mai putea de 

dragoste. 

– Aceasta este cea din urmă și mai grea sluj-

bă de îndeplinit, oftă Galben-de-soare. Dar am pre-

simțirea că și împăratului i s-a înfundat de data asta. 

Calul, care voia tare de tot să fie nu doar 

năzdrăvan, ci și clarvăzător, făcea tot timpul astfel de 

previziuni și se cam pleoștea dacă nu se împlineau.

– Muma Pădurii trăiește într-o casă 

înfiorătoare, cocoțată pe trei picioare uriașe de găină, 

în mijlocul pădurii. Iar cazanul pe care-l vrea Ileana nu 

e doar pentru fiert ierburi. E uriaș, și Muma Pădurii îl 

folosește și pe post de caleașcă zburătoare. Și cine știe 

ce alte proprietăți magice mai are.

– Păi tu trebuie să știi, că le știi pe toate… 

– Bine, lasă, asta nu e important. Ideea e că 

trebuie să ajungem în inima pădurii în miezul zilei, 

când Muma Pădurii doarme cel mai adânc, și să-i fu-

răm cumva cazanul. E greu, pentru că toți copacii din 

pădure sunt copiii ei, de care îngrijește ca de ochii din 

cap, iar ăștia îi pot da de veste că ne apropiem. Dar dacă 

mă vei asculta, o să amăgim și copacii, și pe muma lor, 

și o scoatem la capăt.



– Iarăși amăgiri… De ce trebuie să furăm noi 

un lucru așa de preț pentru femeia asta, care pe deasu-

pra e protectoarea pădurilor? Blestemat fie împăratul și 

dorințele lui tiranice, se căina Făt-Frumos. 

Porniră la drum, și numai ce ajunseră la 

poala pădurii că zăriră un foc mare care cuprinsese mlă-

dițele tinere și se întindea periculos spre inima codrului. 

– Galben-de-Soare, trebuie să facem ceva! 

Sunt în pericol atâtea plante și animale! strigă Făt-Fru-

mos, care uitase și de ce venise, de atâta îngrijorare.

– La naiba! Bagă mâna în urechea stângă, mai 

am acolo o basma! Arunc-o spre pădure, răspunse Gal-

ben-de-Soare, îngrijorat că se întâmpla ceva ce el nu 

prevăzuse.
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Făt-Frumos aruncă repede basmaua și 

aceasta se preschimbă într-un râu învolburat, care 

stinse incendiul și apoi își făcu drum, liniștit, pe la 

marginea codrului, către soare-răsare. Muma-Pădurii, 

cu o falcă în cer și una-n pământ, zburând în cazanul 

ei fermecat, venită să-și apere copiii de flăcări, dădu cu 

ochii de Galben-de-Soare și de Făt-Frumos. 

– Gata și cu planul de a trece nevăzuți și ne-

mirosiți prin pădure până la coliba Mumei-Pădurii, 

bombăni calul.

– De obicei, muritorii de rând vin în pădure 

să-mi omoare copiii, nu să mi-i salveze, spuse Muma 

Pădurii. Mai vin și să mă lege, ca să le îndeplinesc 

dorințe. Pe tine ce te aduce pe meleagurile acestea, 

Făt-Frumos? Pentru binele pe care l-ai  săvârșit astăzi, 

îți voi face orice voie. Cere-mi orice, pentru că sufletul 

tău bun merită. 

Orfană de mamă încă din copilărie, nela-

locul lui de când se știa la casa lui taică-su, unde tră-

ise încorsetată în jugul patriarhatului, dezgustat de 

împăratul pe care îl slujea și de toată curtea lui plină 

de pizmași, obosită de toate slujbele pe care le dusese 

la îndeplinire și sub influența șocului adrenalinic pro-

vocat de sperietura cu incendiul, Făt-Frumos se apucă, 

cu ochii în lacrimi, să-i spună Mumei Pădurii toată 

povestea vieții sale, de-a fir a păr. Bătrâna o ascultă 

cu răbdare și luare aminte și o pofti să prânzească în 

coliba ei, iar la sfârșitul mesei glăsui:

– Eu știu multe despre lumea asta atât de rău 
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croită, că nu degeaba m-am retras în inima pădurii, cu 

copiii mei, copacii, singurii care mă înțeleg și mă res-

pectă. Știu bine cât e de greu să fii femeie în afara pădu-

rii și n-am o soluție magică care să repare lumea asta 

strâmbă. Dar mi se pare că nu-ți dai seama, Făt-Fru-

mos, câtă putere ai să te schimbi pe tine, dacă dorești. 

Zici că taică-tu se preschimba în lup fioros, iar eu sunt 

sigură că așchia nu sare departe de trunchi. Puterile 

magice se moștenesc, ai încercat să-ți pui o dorință și 

să te dai  și tu de trei ori peste cap?

Fata de împărat își șterse lacrimile și se 

uită, neîncrezătoare, la Muma Pădurii, apoi la Galben-

de-Soare. În sfârșit, privirea i se lumină dintr-odată! 

Își acceptase magia, dar încă stătea pe gânduri: știa 

cum e să fii femeie, trăise și-n haine de barbat, și totuși 

nu se împăca să fie nici una, nici alta. S-a măsurat 

de sus până jos, s-a rotit și s-a privit pe toate părțile 

într-un ciob de oglindă din coliba Mumei Pădurii, și-a 

îndreptat spatele și apoi s-a dat de trei ori peste cap. În 

oglindă, Făt-Frumos se zări în sfârșit pe sine. Nici Ana, 

nici Făt-Frumos, sau poate și una, și alta, sau poate 

cineva cu totul nou. Ana, Făt-Frumos.

– Nu știu cum îți voi putea mulțumi vreoda-

tă, mămucă, totul e așa cum trebuie să fie acum! spuse 

Făt-Frumos.

– Păi de ce să-mi mulțumești mie, eu nu am 

făcut nimic. Tu ai decis și ai înfăptuit transformarea. 

Încă îți sunt eu datoare, pentru că mi-ai salvat copiii. 

Cazanul meu fermecat, după cum îți dai seama, nu ți-l 

pot da, dar pot să ți-l dau pe cel vechi, năzdrăvan și el. 
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Și scormonind printr-un ungher al casei 

sale cocoțate pe trei gheare de găină, Muma Pădurii a 

scos la lumină un cazan la fel de mare și de negru, pe 

care nimeni nu-l putea deosebi de primul. Cu cazanul 

fermecat la spinare și călare pe Galben-de-Soare, Făt-

Frumos și-a luat rămas bun de la Muma Pădurii, singu-

ra figură maternă de care avusese parte în viață, și s-a 

întors la datorie. Împăratul s-a bucurat nespus când 

l-a văzut întors și s-a grăbit să poruncească să înceapă 

pregătirile de nuntă, dar Făt-Frumos l-a întrerupt:

– Mărite împărate, ți-am îndeplinit toate 

poruncile și socotesc că acum am sfârșit. Cu voia dom-

niei tale, consider că am plătit cu vârf și îndesat datoria 

tatălui meu, chiar dacă nu s-au împlinit cei zece ani pe 

care trebuie să-i petrec în slujba măriei tale. Socotesc 

că e drept să mă întorc acum acasă, alături de părintele 

meu bătrân și bolnav.

În sinea lui, Făt-Frumos se gândea, de 

fapt, cu groază, cum va trebui să dea nas în nas zi de zi 

cu Ileana Simziana și soțul său, împăratul, căsătoriți, 

fericiți și înconjurați de copiii care urmau să se nască 

în familia imperială. Și i se rupea inima de gelozie.

– Sunt mulțumit de cum m-ai slujit, răspun-

se împăratul, dar nu-ți pot da voie să pleci, pentru că 

am decis că, după moartea mea, tu ai să urci pe scaunul 

împărăției. Iară dacă dă norocul ca Ileana să-mi nască 

un fiu, vei fi mâna lui cea dreaptă.
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Toți sfetnicii și fiii de împărat erau de față 

și l-au auzit pe despot rostind aceste promisiuni, în 

timp ce Făt-Frumos își blestema în gând soarta și toa-

te calitățile cu care îl impresionase pe împărat.

Era momentul ca Ileana Simziana să-și 

pună în aplicare planul, să scoată din mânecă ultimul 

as. Așa că ceru să se îmbăieze împreună cu împăratul 

în cazanul Mumei Pădurii, în laptele iepelor, înainte de 

cununie. Ileana o cunoștea bine și de multă vreme pe 

Muma Pădurii, știa că nicio unealtă de-a bătrânei nu ar 

fi suportat într-însa simboluri ale patriarhatului și ale 

imperialismului; cazanul nu avea s-o dezamăgească: 

în vreme ce, pe partea unde se îmbăia Ileana, tempe-

ratura laptelui era numai bună, pe partea unde se afla 

împăratul începu dintr-odată să clocotească, fierbând 

cu tot cu împărat, care-și dădu duhul.

Mare vâlvă se făcu în împărăție când se auzi 

de moartea împăratului cel mare și tare; se adunară toți 

din toate teritoriile supuse și-i făcură o înmormântare 

împărătească, cu belșug de bucate și băuturi, de snoave 

și chicoteli.

A doua zi, Ileana Simziana îi aruncă Anei 

Făt-Frumos o ultimă provocare:

– Dacă te îmbăiezi cu mine în cazanul fer-

mecat, ne însoțim chiar mâine!

– Vrei să mă fierbi și pe mine în cazan, ca pe 

împărat? răspunse cu groază Ana.

– Cazanul ăsta nu-i ucide pe cei cu suflet bun 

și drept. Hai să vedem ce părere are despre tine, răs-

punse Ileana zâmbind.
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Lui Făt-Frumos, zâmbetul i se păru un pic 

sinistru și intră în cazan tremurând ușor, căci cine 

poate să știe cu precizie din ce aluat e făcut? Dar laptele 

era încropit la temperatura care-i plăcea cel mai mult, 

și se îmbăiară în chicoteli și giugiuleli.

A doua zi s-au cununat și s-au urcat în 

scaunul împărăției, așa cum poruncise împăratul tiran 

pe când nu știa că moartea-l așteaptă după colț. Nunta, 

cu veseliile ei, a ținut trei săptămâni și toată lumea se 

bucura de așa guvernare dreaptă și blândă. 

Eu mă învârteam pe acolo scărpinându-mă 

în cap și întrebând pe unul și pe altul: Păi cum rămâne 

cu anexarea forțată a tuturor împărățiilor mai mici? 

Cum rămâne cu birurile și cu boierii leneși, cu robia și 

cu foametea, cu slujnicia și patriarhatul și războaiele și 

tot ce mai e nedrept pe lumea asta? Nu mă lua nimeni 

în seamă, desigur, ba unii m-au și repezit, că le stric 

cheful. 



Măcar Ana Făt-Frumos și Ileana Simziana 

au domnit cu dreptate, ocrotind pe săraci și neasuprind 

pe nimeni, așa cum domnesc cei care trec prin necazuri 

și nevoi; dar, după moartea lor, alți tirani le urmară, 

și alți asupriți o luară de la capăt cu nenorocirile, iar 

despre ele sunt alte povești de povestit.

Deocamdată, eu încălecai pe-o șa și v-o 

spusei pe aceasta, dumneavoastră, așa.
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