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Broasca ţestoasă  
cea fermecată

fost odată ca niciodată etc.
A fost odată un împărat, și el avea trei 
feciori. Când le-a venit și lor vremea de 
însurătoare, le-a zis împăratul:

– Dragii mei copii, v-aţi făcut mari; mergeţi de vă 
căutaţi ursitele, ca să intraţi și voi în rândul oamenilor.

– Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la 
care ne închinăm, răspunseră copiii și, după ce îi sărutară 
mâna, se gătiră, care mai de care, să plece mai curând.

Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le avea el mai 
bune, luă oaste cu dânsul și bănet de ajuns.

Mergând spre răsărit, ajunse la curtea unui împărat 
care avea o fată, singură la părinţi. O peţi de la tatăl ei, 
împăratul, și învoiala se și făcu.

Asemenea și cel mijlociu, după ce se dichisi și el cum  
știu mai bine, plecă și el înspre apus. Ajunse și el la curtea 
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ci totul rămânea ca mai-nainte, adică faţa apei lucie ca o 
oglindă.

El era dus cu gândurile. Se uita și nu mai vedea, tot 
da cu nuiaua în apă, și nu știa ce făcea. Nu mai simţea 
dacă este, ori nu mai este. Când, iată că o broască ţestoasă 
ieșise pe luciul apei, și se uita galeș la dânsul. Unde 
lovea el cu nuiaua, și unde se deschideau talazurile care 
înconjurau vârful nuielei, acolo, ţâșt! și dânsa, și ochii de 
la dânsul nu și-i mai lua.

Se uita la dânsul parcă să-l soarbă cu privirea. Dară 
el nu vedea, nu auzea. Atâta era de dus cu minţile.

În cele din urmă, cum, cum, băgă de seamă că 
o broască ţestoasă se ţine după vârful nuielei lui. Se 
uită și el la dânsa, și parcă îi zicea inima ceva, dară nu  
pricepu nimic.

Când se trezi bine din cugetările lui, văzu că soarele 
dă în asfinţit. Se sculă binișor, fără să-i pese de ceva, și se 
duse acasă.

A doua zi iarăși așa făcu, fără să-i plesnească prin 
cap ceva, și fără să-și mai aducă aminte că plecase în pețit.

A treia zi, cum se sculă, plecă iarăși la marginea 
eleșteului. Pasămite îl trăgea aţa la ursita lui.

Şi cum sta el acolo și se juca cu nuiaua în apă, iară 
broasca ţestoasă îi tot sărea pe dinainte și se uita la 
dânsul cu dor, își aduse aminte, la urma urmelor, că el 
era plecat în peţit, și că fraţii lui erau a se întoarce a doua 
zi cu logodnicele lor.
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nici dânsul, deși era fecior de împărat, nu mai văzuse 
asemenea scumpeturi.

Şi fiind gata băile și apa încropită numai ca laptele 
când îl mulge de la oaie, intrară fiecare în câte o baie și 
se îmbăiară.

Fiul împăratului nu cuteza să calce pardoseala băii și 
pe velinţele cele de mare preţ ce erau așternute prin palat, 
de milă să nu le strice frumuseţea.

Baia era pardosită cu tot felul de marmură lustruită 
și adusă din meșteșug așa încât închipuia fel de fel de 
flori, de păsări și câte nagode3 toate. Apa ciuruia din ţevi 
aurite și o luau cu năstrape4 și cu căușe de aur. Ştergarele 
erau de mătase și în ţesătură cu fir de cel mai bun și  
cu mărgăritare.

După ce ieșiră din baie și se îmbrăcară, trecură prin 
grădină, unde mirosul florilor îi îmbăta.

Zâna porunci și trase la scară o căruţă ferecată în aur, 
cu patru telegari de mâncau foc. Căruţa era împodobită 
cu pietre nestemate de sclipeau în faţa soarelui ca cine 
știe ce lucru mare. Ei se urcară. Cum se puse el lângă 
dânsa, un luceafăr se așeză pe fruntea ei, și așa strălucea, 
de orbea pe cei ce se uitau asupra dânșilor.

Amândoi erau îmbrăcaţi cu niște haine scumpe și 
foarte frumoase. Caii porniră. Dară zburau de parcă 
n-atingeau pământul, iară nu că mergeau. Într-o clipă 
ajunseră la împăratul, tatăl băiatului, carele îl aștepta și 
se ciudea de atâta întârziere.
3 nagodă – minunăție, ciudățenie
4 năstrapă – vas de băut
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