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Motanul încălţat

A fost odată un biet morar care avea trei fii. La moartea sa, el nu 
le-a lăsat moştenire decât o avere mică. Primului născut îi lăsă moara, celui 
de-al doilea măgarul, în timp ce moştenirea mezinului consta într-un motan 
şi trei bănuţi.

— Ce să fac cu un motan şi trei bănuţi? se tângui mezinul.
— Stăpâne, nu te mai văita atât, găseşte-mi haine frumoase şi 

o pereche de cizme, îi zise motanul.
Tânărul ştia că motanul său e foarte 

şiret şi, cu cei trei bănuţi, îi cumpără haine, o 
pelerină roşie şi o pereche de cizmuliţe roşii.

— Mulţumesc, stăpâne, acum nu 
trebuie decât să mă laşi să-mi fac treaba şi 
să mă asculţi când îţi spun să faci ceva. Sigur 
n-o să-ţi pară rău.



Tânărul rămase uimit că motanul lui 
ştia graiul omenesc, dar nu luă prea mult 
în seamă spusele acestuia.

Motanul, astfel dichisit, plecă 
la vânătoare de fazani. Cu multă 
şiretenie se lungi pe o pajişte unde 
ştia că vin aceştia să ciugulească 
verdeaţă. Nu a aşteptat prea mult 
şi fazanii au apărut, gălăgioşi şi 
flămânzi. Doi dintre ei, mai curioşi, 
văzând ceva roşu pe câmp, s-au 
apropiat de motanul care se prefăcea 
mort. Acesta atât  aştepta! S-a aruncat  asupra lor şi i-a înhăţat într-o clipită. 
I-a pus într-un sac şi apoi a plecat mai departe.

Pe înserat, când ziua se întretaie cu seara, a meşteşugit o capcană 
pentru potârnichi. A pus grăunţe sub un coş de răchită, l-a sprijinit cu un băţ 
pe care l-a legat cu sfoară şi s-a pus la pândă. Păsările neştiutoare au căzut 
lesne în capcana şiretului cotoi.

Extrem de mulţumit de prada lui, Motanul încălţat se prezentă la regele 
ţării.



— Iată un cadou din partea stăpânului meu, marchizul de Carabas! îi 
zise el.

Regele, obişnuit numai cu delicatese, primi încântat darul. Şi motanul 
reveni în fiecare zi cu iepuri, potârnichi sau fazani.

— Ooo!!! Ce stăpân! Mi-ar face plăcere să-l cunosc într-o zi, zise 
regele.



Motanul se interesă pe unde îşi face regele plimbările şi ticlui un plan 
ingenios, apoi merse într-un suflet la mezinul morarului şi îi spuse:

— Stăpâne, mai  e foarte puţin şi viaţa noastră se va schimba pentru 
totdeauna în bine. Nu vom mai duce lipsă de nimic şi toată lumea va face 
plecăciuni înaintea noastră. Va trebui să ai încredere în mine, să mă asculţi 
şi să nu pui întrebări dacă ţi se pare ceva ciudat.

— Bine, bine, mormăi tânărul, cu gândul în altă parte. „După ce că 
de-abia mă descurc, mai am parte şi de un motan nebun…“ îşi zise în sinea 
lui.


