Lebedele
Undeva, departe, trăia odată un împărat care avea unsprezece fii şi o
fată, Elisa. Cei unsprezece prinţi mergeau la şcoală şi învăţau foarte bine, în
timp ce surioara lor nu mai lăsa din mână o preţioasă carte cu ilustraţii, care
costase cât jumătate de regat. Copiii petreceau clipe minunate împreună şi
erau nedespărţiţi.
Tatăl lor se recăsători cu o regină rea, care nu iubea deloc copiii. Aceştia
aveau să afle acest lucru chiar din prima zi. În loc să primească prăjituri şi
mere, aşa cum erau obişnuiţi, regina îi servi cu nisip într-o ceaşcă de ceai,
spunându-le că aceasta e o delicatesă.

În săptămâna următoare, regina o trimise pe mica Elisa să trăiască
la ţară, cu nişte ţărani. Şi regelui îi spunea numai lucruri rele despre cei
unsprezece prinţi, astfel încât acestuia nici nu-i mai păsa de ei.
— Zburaţi în lume şi trăiţi cum puteţi! le spuse într-o zi regina cea rea.
Dar nu apucă să-şi ducă blestemul până la capăt, căci cei unsprezece
fraţi s-au transformat în unsprezece lebede albe. Cu un strigăt nefiresc, au
zburat pe fereastra palatului şi s-au îndreptat spre pădure.

A doua zi dis-de-dimineaţă, pe când Elisa încă dormea, ei au zburat
deasupra colibei ţăranilor. S-au învârtit deasupra acoperişului, rotindu-şi
gâturile lungi şi bătând din aripi, dar nimeni nu i-a auzit sau zărit. Au fost
nevoiţi să zboare mai departe, aproape de nori şi departe, în lumea largă.
Biata Elisa stătea în coliba ţărănească şi se juca cu o petală, căci nu
avea alte jucării. Prin petală se uita la soare şi i se părea că vede strălucind
ochii fraţilor ei, iar razele soarelui le asemăna cu îmbrăţişările fraţilor ei.
Zilele se perindau la fel, una după alta. Când Elisa împlini cincisprezece
ani, se întoarse la palat. Dar îndată ce regina văzu ce prinţesă frumoasă s-a
făcut, a simţit o ură imensă faţă de ea. Ar fi transformat-o imediat într-o
lebădă, ca pe fraţii ei, dar nu a îndrăznit, căci regele abia aştepta să-şi vadă
fata.
Însă diabolica regină a născocit altă grozăvenie. Sub pretextul că-i
face baie fetei, luă trei broaşte şi le învenină cu sărutul ei, şoptindu-le la
ureche să se aşeze pe fruntea, pe creştetul şi pe inima acesteia, pentru ca
Elisa să devină proastă, urâtă şi
rea. Broaştele au intrat în apă,
dar îndată ce au atins-o, s-au
transformat în trei flori, atât
de inocentă şi blândă era
copila. Văzând că vrăjile ei
nu au niciun efect, regina
a mânjit-o cu zeamă de
nuci verzi, a spoit-o pe faţă
cu unsoare şi i-a încâlcit
părul, astfel că împăratul a
rămas şocat când a văzut-o
şi a spus că aceasta nu e
fata lui.

Săraca Elisa a început să plângă şi s-a gândit la cei unsprezece fraţi
ai ei, de care îi era foarte dor. Mâhnită, părăsi palatul şi merse cât era ziua
de lungă, până când ajunse la o pădure întinsă. Nu îşi dorea deloc să se
întoarcă; singurul ei gând era să îşi găsească fraţii, care cu siguranţă au fost
izgoniţi în lume.
Noaptea a cuprins curând pădurea. Elisa şi-a spus rugăciunile şi s-a
întins pe iarba moale, la adăpostul unui copac. Licuricii au înconjurat-o şi
luminau împrejur, pentru ca ei să nu-i fie frică de întuneric.
Când s-a trezit, fata a pornit mai departe; a ajuns la un lac cristalin şi
când s-a aplecat să bea apă nu şi-a recunoscut chipul. Atunci s-a îmbăiat în
lac, şi-a descâlcit părul şi apoi l-a împletit şi a plecat cu nădejde mai departe.

În mijlocul codrului a întâlnit o bătrână care culegea fructe de pădure.
Elisa a întrebat-o dacă n-a văzut unsprezece feciori de împărat.
— Nu, spuse bătrânica. Dar ieri am văzut unsprezece lebede cu coroane
de aur pe cap. Pluteau pe apă, nu departe de-aici.
Elisa se îndreptă în direcţia arătată de bătrână, merse pe cursul râului
şi ajunse acolo unde acesta se vărsa într-o nesfârşită mare albastră. Pe malul
mării găsi unsprezece pene albe de lebădă, pe care le adună într-un mănunchi.
Valurile mângâiau neobosite pietricelele de pe mal, dându-le netezime
şi strălucire. „Am să fiu şi eu mereu în căutarea fraţilor mei dragi, la fel ca
voi, valuri neadormite“ gândi Elisa. Marea o răsfăţa cu privelişti tulburătoare,
când furioasă şi înspumată, când liniştită şi unduitoare.
La lăsarea serii, fata văzu în depărtare unsprezece lebede cu coroane
de aur pe cap. Atunci se ascunse după un tufiş, în spatele unui banc de nisip.
Lebedele s-au aşezat pe nisipul fin, bătând din aripile lor mari şi imaculate.

