


 
A fost odată un om sărac, sărac. Şi omul acela trăia într-o căsuţă mică, 

alături de fata lui cea isteaţă.
Într-o bună zi, veni fata la taică-său şi-i spuse:
— Taică, de-acum sunt şi eu mare şi nu mai trebuie să-mi porţi de 

grijă. Hai să cerem împăratului o bucată de pământ pe care s-o muncim 
împreună, ca să scăpăm de sărăcia asta.

Ţăranului i se lumină faţa văzând ce fată harnică şi cuminte a crescut. 
Au mers ei la împărat, iar acesta a rămas impresionat de simplitatea şi cinstea 
lor, astfel încât le-a dăruit un pogon de pământ.

Ţărăncuţa cea isteaţă



Plini de nădejde, ţăranul şi fiica au început să are cu spor bucata de 
pământ. Pe la jumătatea arăturii, când s-au oprit să-şi mai tragă sufletul, au 
văzut ceva strălucitor îngropat în pământ. Era o piuliţă de aur pe care fata o 
curăţă cu grijă şi zise:

— Dumnezeu s-a milostivit şi de noi. Cu banii luaţi pe ea putem să ne 
cumpărăm un cal să ne ajute la pământ şi o vacă să ne dea lapte.

— Ba eu zic s-o ducem în dar împăratului pentru că ne-a dat pământul. 
Dacă nu era el, nu găseam nicio piuliţă. Trebuie să-i fim recunoscători.

— Împăratul are vistieria plină cu aur, zise fata. Şi dacă îi duci doar 
piuliţa, o să creadă că ai oprit pisălogul pentru tine. Mai bine facem cum 
spun eu.

Dar ţăranul nu luă în seamă vorbele fetei şi se înfăţişă înaintea 
împăratului.

— Prea mărite împărate, ţi-am adus în dar această piuliţă de aur pe 
care am găsit-o pe pământul pe care ni l-ai dat să-l lucrăm.



Împăratul se uită la piuliţă, se uită la ţăran, apoi zise răstit:
— Ce să fac cu piuliţa fără pisălog? Să faci bine să-mi aduci şi pisălogul, 

altfel va fi vai şi amar de tine!
Ţăranul se jură că n-a găsit niciun pisălog şi de unde să-i aducă el 

unul, dar împăratul se enervă şi-l trimise la închisoare, poate acolo îşi va 
aduce aminte unde e pisălogul.

După câteva zile împăratul îi întrebă pe slujitori ce face ţăranul.
— Măria ta, nu mănâncă, nu bea apă, ci spune într-una: „Vai mie! 

Trebuia să-mi ascult fata!“



Intrigat, împăratul îl chemă pe ţăran la el şi-l întrebă:
— Ce tot vrei să spui cu vaietele tale? Ce ţi-a spus fata?
— Păi mi-a spus că-mi fac singur necazuri. Dacă vă aduc piuliţa, o să 

vreţi şi-un pisălog şi n-o să mă credeţi că nu am.
— Mâine să aduci fata la mine! mai zise împăratul.
A doua zi ţăranul se înfăţişă cu fata înaintea împăratului. Acesta se 

uită cu luare aminte la ea şi zise:
— Dacă eşti aşa de isteaţă, precum eşti de frumoasă, eu te iau de 

nevastă. Dar pentru asta trebuie să rezolvi o ghicitoare.
— Numai una? îl înfruntă fata. O rezolv pe loc!

— Să vii mâine la mine nici 
îmbrăcată-nici dezbrăcată, nici veselă-
nici tristă, nici ziua-nici noaptea. Dacă 

faci asta, săptămâna viitoare facem nunta.



Fata plecă liniştită acasă. A doua zi dis-de-dimineaţă, când noaptea se 
îngemănează cu zorii, ţărăncuţa puse pe ea doar un năvod de prins peşti, luă 
o ceapă tăiată şi plecă spre palat. Însă înainte de a intra îşi dădu cu ceapă pe 
la ochi, apoi păşi semeaţă în faţa împăratului. Acesta rămase mut de uimire, 
căci într-adevăr tânăra îi dezlegase ghicitoarea. Era nici îmbrăcată, nici 
dezbrăcată, ochii îi erau înlăcrimaţi dar faţa îi zâmbea, iar cocoşii tocmai 
prinseră a cânta căci se crăpa de ziuă.


