
R ăspunsul ei l-a mâniat așa 
de tare pe rege încât a 
poruncit să fie închisă în 

fortăreața întunecoasă a palatului. 
Dar bătrâna, care era prietenă cu 
toate păsările cerului, a început atunci 
să depene un cântec așa de tânguitor și 
de răscolitor, care a făcut să se rupă toate 
zăvoarele temniței și gratiile de la fereastră, 
adunând în jurul fortăreței toate păsările ceru-
lui. Și acestea au reușit să o ia pe buna femeie 
și să o ducă pe aripile lor înapoi la căsuța ei din 
munți.



R egele, af lând de această întâmplare, s-a 
mâniat și mai tare și a poruncit slujitorilor 
să o închidă într-o peșteră din munți. Dar 

ea a chemat iar cu glasul ei blând toate vietățile 
pădurii și acestea au scos-o și de acolo.

Regele s-a mâniat cumplit și a dat 
poruncă să fie izolată pe o insulă pustie, 

în mijlocul mării. Dar ea a fost salvată 
și de acolo de prietenele ei, animale 

și păsările.



A doua zi dis-de-dimineață, văzându-le pe 
fetițele grădinarului, care veneau în fiecare 
dimineață să-i aducă f lori proaspete și să-i 

umple glastrele cu ele, a dat fuga să cotrobăiască 
prin cuferele lui scumpe, bătute-n nestemate și, 
găsind acolo niște păpuși din porțelan, le-a dăruit 
stânjenit, dar apoi i s-a umplut inima de bucurie 
văzându-le bujorii din obraji.

S-a dus apoi în grădina palatului și a cules 
niște poame alese, abia pârguite, dăruindu-le unor 
copilași sărmani care cerșeau la poarta palatului. 
Chipurile lor surâzătoare l-au făcut să se înveselească 
de-a binelea. Așa că și-a făcut un obicei din a-și începe 
fiecare dimineață dăruind câte ceva oamenilor din jurul 
lui… și continua așa toată ziua, culcându-se noaptea în 
patul lui nespus de fericit și de senin.



Ș i așa au trecut ca-n 
zbor zilele, lunile și 
anotimpurile…, regele 

dăruind în jur bucurii 
nenumărate oamenilor 
mari și copiilor deopotrivă 
și neavând alt scop decât 
să facă altora viața mai 
frumoasă…

Și așa palatul lui s-a golit de toate comorile, dar inima 
lui s-a umplut de dragoste pentru orice făptură, iar 

praful și păianjenii nu se mai așterneau peste cuferele 
sale altădată pline de toate bogățiile și frumusețile 

pământului.
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JOCURI DE VOCABULAR

V1: Descoperă cuvintele ascunse.
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V2: Descoperă numele câinilor regelui.


