


Prinţesa şi bobul de mazăre
 A fost odată ca niciodată, într-un regat întins, un rege care trăia fericit  

împreună  cu regina lui. Unicul lor copil era un prinț chipeș și isteț, căruia 
îi venise vremea de însurătoare. Tocmai aici începea necazul care-i măcina 
pe cei doi părinți. Nici o prințesă nu era pe placul tânărului. Prințul voia de 
soție o prințesă adevărată, cea mai adevărată din toată lumea.  

Au dat ei sfoară-n țară că invită toate prințesele la bal pentru ca prințul 
să-și găsească aleasa și vorba s-a dus în toate cele patru colțuri ale lumii. Au 
venit zeci, sute de prințese din toată lumea, dar în ochii prințului niciuna nu 
era cea adevărată. Fie se uitau cum nu trebuie, fie făceau sau spuneau ceva 
care nu era pe placul prințului. Fiecare prințesă, în sinea ei, spera că ea va fi 
aleasa, căci toate se îndrăgosteau pe loc de tânărul prinț, atât de frumos era.



Dar balul s-a sfârșit și prințul tot singur a rămas. Regele și regina erau 
tare mâhniți. Îmbătrâniseră și fiul lor încă nu-și întemeiase o familie care să 
ducă viitorul regatului mai departe.

— Am să plec în lume să-mi găsesc aleasa! Poate că invitația mea nu 
a ajuns în toate palatele, la toate prințesele.



Și porni prințul să cutreiere lumea-n sus și-n jos, călare pe armăsarul 
său credincios. Pe oricine întâlnea, întreba dacă nu cumva cunoaște o prințesă 
adevărată. Oamenii îl îndrumau bucuroși, căci era un tânăr fermecător și 
bine crescut. A ajuns și în cele mai izolate și îndepărtate împărății, unde nici 
păsările nu ajungeau. 



Astfel a văzut cele mai atrăgătoare și înzestrate tinere potrivite pentru 
măritiș, dar niciuna nu l-a cucerit. Întotdeauna era ceva care le lipsea.

După câteva luni de zile de căutări, profund dezamăgit, prințul se 
întoarse acasă.  Acum era hotărât să nu se însoare niciodată. Dar mama lui 
îl încurajă și-l liniști:

— Nu dispera, dragul meu, undeva în lumea asta sigur există o prințesă 
adevărată-adevărată. Doar că nu v-ați întâlnit încă.



Într-o noapte s-a pornit o furtună cumplită. Fulgerele luminau cerul 
întunecat, tunetele cutremurau pământul iar ploaia deasă și rece bătea cu 
putere în geamurile palatului. Pe neașteptate, un ciocănit timid se auzi în 
poartă. Regele însuși merse să deschidă, uimit că cineva umblă pe afară pe 
așa o vreme vitregă. În fața porții stătea zgribulită o tânără atât de frumoasă, 
încât regele a fost cucerit pe loc.

 — Intră, copila mea, până nu răcești! În seara asta o să dormi aici!


