


A fost odată ca niciodată un biet prinţ care avea o împărăţie. Împărăţia 
era mică dar totuşi suficient de mare încât să vrea să se căsătorească. Şi nu 
voia să se căsătorească cu orice prinţesă, ci chiar cu fata împăratului vecin. 
Ar fi putut foarte bine să meargă la fata împăratului şi s-o întrebe: „Vrei să 
fii soţia mea?“ Dar voia să facă totul într-un fel special, să-i trimită întâi un 
cadou la care el ţinea foarte mult.

Pe mormântul tatălui său a crescut un arbust de trandafir care înflorea 
doar o dată la cinci ani, şi atunci numai o floare. Dar acel trandafir avea un 
miros atât de parfumat şi îmbătător, încât toate grijile şi frământările erau 
uitate de cel care îi simţea parfumul. 

Prinţul porcar



Acest trandafir voia prinţul să-l dăruiască fetei, împreună cu o 
privighetoare care cânta dumnezeieşte. Aşa că le-a pus într-o casetă încrustată 
cu pietre preţioase şi i le-a trimis prin cel mai devotat slujitor al său.

Împăratul îl pofti pe slujitor în sala de oaspeţi, acolo unde fata lui 
stătea cu doamnele de la curte.

— Cadouri pentru mine? întrebă prinţesa. Deschideţi-le acum, ard de 
nerăbdare să le văd, spuse ea, bătând din palme încântată.

Cutia a fost deschisă şi slujitorul i-a întins trandafirul parfumat.
— Ah, un trandafir? întrebă ea dezamăgită. Credeam că e o pisică! 

Prinţul nu ştie cât de mult îmi plac pisicile?
— Dar acest trandafir este absolut încântător! spuse împăratul.
— Care e celălalt cadou? întrebă îmbufnată fata.
Slujitorul scoase privighetoarea din cutie şi aceasta cântă atât de 

frumos, încât toţi cei de faţă amuţiră.
— Magnific! Superb! exclamară doamnele de la curte.
— Cântă la fel de frumos ca şi cutia muzicală a împărătesei, spuse 

împăratul cu ochii în lacrimi.    
— Sper că nu este o pasăre adevărată, spuse prinţesa bosumflată.



— Bineînţeles că este o privighetoare adevărată! spuse cel care a 
adus-o.

 — Atunci dă-i drumul să zboare, strigă prinţesa. Păsările nu trebuie să 
stea închise. Şi spune-i prinţului că nu vreau să-l văd.

Slujitorul îi povesti prinţului ce a spus prinţesa cea mofturoasă, dar 
acesta nu se descurajă. Îşi vopsi obrazul cu pământ şi funingine, îşi îndesă o 
căciulă peste urechi şi bătu la uşa palatului.



— Bună ziua, împărate! Aveţi ceva de lucru şi pentru un om sărman 
ca mine?

— Oh, da! Am nevoie de cineva care să aibă grijă de porci, pentru că 
avem foarte mulţi.



Aşa că prinţul a fost numit „Porcarul Imperial“. A primit o cămăruţă 
urâtă, aproape de porci. A stat acolo întreaga zi, meşterind întruna. Până 
dimineaţa a făcut o oală de bucătărie cu zurgălăi; şi când mâncarea dădea în 
fiert, zurgălăii sunau fermecător şi cântau o melodie veche:

„Augustine, ce-ai făcut?
Ai pierdut tot ce-ai avut.“

Dar ce era şi mai curios, oricine îşi trecea degetul prin aburii oalei 
simţea imediat toate felurile de mâncare ce se găteau în împărăţie. Aceasta 
era într-adevăr ceva deosebit şi foarte diferit de trandafir. 


