Fraţii Grimm

Cei şapte corbi

Un om avea
şapte fii, dar
îşi dorea din tot
sufletul o fat ă, o n ăzuinţă ce nu p ărea c ă i se va
îndeplini vreodat ă. Chiar atunci c ând îşi pierduse
orice nădejde, nevasta lui i-a vestit c ă vor avea un
nou copil, ce s-a dovedit a fi, p ână la urm ă, mult
visata fat ă. Mare a fost bucuria celor doi p ărinţi,
însă feti ţa era bolnav ă şi micu ţă, şi din pricina
slăbiciunii ei, trebuia neapărat să fie botezată.
Tatăl a trimis unul din b
ăieţi s ă fug ă repede
până la f ântână şi s ă aduc ă ni şte ap ă pentru
botez. Ceilalţi şase fraţi ai s ăi au alergat de îndată
împreună cu el. Pentru c ă fiecare dintre ei voia s ă
fie cel dint âi ce aducea apa, b ăieţii au tras de
găleată în toate p ărţile, şi au sc ăpat-o în f ântână.
Au r ămas apoi acolo înlemniţi, nici unul dintre ei
neîndrăznind să se întoarcă acasă.
Atunci c ând tat ăl a v ăzut c ă b ăieţii întârzie, a
zis, “Desigur, s-au luat cu joaca şi au uitat unde i1

am trimis, băieţi netrebnici!”
Temându-se c ă feti ţa ar putea muri nebotezat ă,
a strigat plin de m ânie: “Aş vrea ca ace şti băieţi să
se transforme cu toţii în corbi.”
Abia a terminat de rostit aceste cuvinte c ă a şi
auzit un fluturat de aripi deasupra capului,
şi
îndreptându-şi privirea c ătre cer, a z ărit şapte
corbi ce se îndepărtau în zbor.
Părinţii nu aveau cum s ă întoarcă blestemul, şi
deşi erau m âhniţi de pierderea celor şapte b ăieţi,
au reuşit să îşi găsească alinare alături de fata lor,
care, în cur ând, a devenit viguroas ă şi s-a f ăcut
din ce în ce mai frumoasă cu fiecare zi.
Multă vreme, fata nu a
ştiut c ă avusese fra ţi,
pentru că părinţii se fereau s ă îi vorbească despre
ei. Într-o zi, a auzit din întâmplare ni şte oameni
care vorbeau despre ea. Ei spuneau ca era foarte
frumoasă, însă era de vin
ă pentru nenorocul
fraţilor ei. Aceste vorbe au m âhnit-o ad ânc, şi a
mers imediat până la tatăl şi mama sa, întrebândui dac ă avea cu adev ărat ni şte fra ţi, şi ce se
petrecuse cu ei.
Văzând că nu mai aveau cum p ăstra secretul, ei
i-au spus c ă fra ţii s ăi fuseser ă condamna ţi de o
soartă cerească, şi că naşterea ei nu avea nimic de
a face cu n ăpasta c ăzută peste b ăieţi. Cu toate
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acestea, sufletul fetei era m
ăcinat zi de zi de
necazul fraţilor ei, şi, în cele de urmă, a început să
creadă că este de datoria ei să îi salveze pe băieţi.
Ea nu a avut pace până când nu a fugit în secret
de acasă şi a pornit s ă colinde lumea, în speranţa
că îşi va găsi fraţii şi îi va elibera, indiferent ce ar fi
trebuit s ă fac ă pentru asta. Singurele lucruri pe
care şi le-a luat cu ea la plecare au fost un mic inel
care s ă îi aminteasc ă de p ărinţi, o p âine pentru aşi astâmpăra foamea, un mic ulcior de ap ă pentru
a nu suferi de sete, şi un sc ăunel pe care urma s ă
şeadă atunci când o ajungea oboseala.
Fata a mers necontenit, departe, departe, p ână
la capătul lumii. S-a dus p ână la soare, dar acesta
era fierbinte, de nesuportat,
şi obi şnuia s ă îi
mănânce pe copiii mici. A fugit înapoi, şi s-a dus
până la lun
ă, dar aceasta era prea rece,
înfricoşătoare şi rea, şi atunci c ând a v ăzut-o pe
fată, a spus, “Miros, miros a carne de om...”
Fetiţa a fugit repede înapoi şi s-a dus p ână la
stele, care erau prietenoase si bune cu ea, fiecare
dintre ele şezând pe c âte un sc ăunel numai al ei.
Atunci c ând s-a înălţat steaua dimine ţii, ea i-a
dăruit un os de g ăină, şi i-a zis, “F ără acest os de
găină nu po ţi deschide muntele de sticl ă, iar fra ţii
tăi sunt închişi înăuntrul acestui munte.”
Fata a luat osul, l-a înfăşurat bine într-o c ârpă,
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şi şi-a v ăzut de drum p ână la muntele de sticl ă.
Poarta muntelui era închisă, aşa că ea a început să
caute osul de g ăină, dar atunci c ând a desf ăcut
cârpa unde îl pusese nu a mai g
ăsit nimic.
Pierduse darul bunelor stele!
Ce mai putea s ă fac ă? Voia neap ărat s ă îşi
salveze fra ţii, dar nu mai avea cheia muntelui de
sticlă. Până la urmă, a scos din bocceluţă un cuţit,
şi-a taiat un dege ţel, l-a pus în gaura cheii şi, din
fericire, poarta s-a deschis.
Imediat ce a intrat, un pitic a venit la ea
întrebat-o, “Copila mea, ce cauţi tu aici?”

şi a

“Îmi caut fraţii, cei şapte corbi,” a răspuns ea.
Piticul i-a zis : “St ăpânii corbi sunt pleca ţi dar,
dacă vrei, po ţi s ă îi a ştepţi aici p ână se întorc.
Poftim înăuntru.”
Apoi, piticul a adus masa corbilor pe şapte mici
farfurii şi în şapte mici cupe. Sora lor a gustat c âte
puţin din fiecare farfurioar ă şi a b ăut c âte o
înghiţitură din fiecare p ăhărel. F ără s ă îşi dea
seama, în cel din urm ă pahar şi-a scăpat inelul cel purta cu ea.
Dintr-o dată, a auzit un mare v âjâit şi fluturat în
aer, iar piticul i-a spus, “Corbii st
ăpânului se
întorc acasă.”
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Au venit de îndată toţi cei şapte corbi, înfometaţi
şi însetaţi, şi s-au uita t dup ă farfuriile şi cupele
lor. Apoi, unul c âte unul, au zis, “Cine mi-a
mâncat din farfurie? Cine mi-a b ăut din pahar?
Este urma gurii unui om.”
Atunci când cel de-al şaptelea corb a b ăut până
la fund din cupa lui, inelul s-a rostogolit c ătre el.
Uitându-se bine la el, l-a recunoscut a fi inelul
mamei şi tat ălui lor, şi a exclamat: “S ă dea
Domnul ca sora noastr
ă s ă fie aici; dac
ă se
întâmplă acest lucru, putem fi eliberaţi.”
Fata, ascuns ă în spatele u şii, a auzit aceste
cuvinte şi a ie şit la iveal ă, iar corbii s-au
transformat iarăşi în oameni. Ei şi-au îmbrăţişat şi
şi-au s ărutat sora, şi au plecat cu to ţii, ferici ţi,
spre casă.
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