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Cum l‑a răPuS  
PrINȚul FlorIlor  

PE ZmEul CEl marE

E ra odată un flăcău cu ochii albaștri ca cerul
și cu părul auriu, ce părea ca tors din aur. 

Era frumos și puternic, dar nu avea nici un pri‑
eten de joacă, fiind mereu singur. o, și era mi‑
nunat și sfios precum o fată! Necătând el a grăi 
vreo dată cu cineva, stătea adeseori la marginea 
pădurii, pe pajiștile încărcate cu flori.

altfel, oamenii nu știau cine era și unde lo‑
cuia. Cunoșteau însă dragostea lui pentru flori. 
și el înțelegea limba florilor și a animalelor, și 
nu obosea nicicând a grăi cu ele. atunci oamenii 
au cunoscut că, fără doar și poate, el era Prințul 
florilor. Pe dată l‑au îndrăgit. Cele mai frumoa‑
se fete din ținut voiau să fie împreună cu el și‑i 
aruncau priviri ca de jăratic, iar mamele lor cău‑
tau să‑i facă viața cât mai plăcută. Prințul florilor 
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nu avea însă ochi pentru frumusețea și dragos‑
tea fetelor. Căci nici o fată nu i se părea atât de 
frumoasă precum  florile cele preaminunate. și 
era atât de tânăr acest flăcău... Iar pentru aceas‑
tă dragoste a lui, îl iubeau nespus și florile. Nici‑
unde nu era mai bine primit ca între ele. adese‑
ori, cădea mort de oboseală în mijlocul celor mai 
frumoase flori, după ce se desfătase o zi întrea‑
gă cu farmecul lor. Când voia să culeagă o floare 
frumoasă, o alta și mai frumoasă îl îndupleca să 
nu treacă cumva pe lângă ea fără a lua aminte. 
Când el zâmbea și se apleca spre aceasta, o altă 
floare îl ademenea. astfel se face că într‑o bună 
zi Prințul florilor s‑a tot ispitit de mireasma lor 
într‑o pădure întunecoasă, fără să aibă odihnă 
măcar pentru o clipă. 

S‑a rătăcit, având un buchet de flori minuna‑
te în mână, în mijlocul acestei păduri sălbatice. 
abia atunci a băgat de seamă că nu se odihnise, 
că nu sorbise o picătură de apă și nu luase măcar 
o îmbucătură de pâine în gură, într‑atât îl vrăji‑
se farmecul florilor. Stând astfel în pădurea în‑
tunecată, singur și fără vreo armă de apărare, nu 
avea nimic de mâncat ori de băut. Îi era teamă. 
Însă, până la urmă, s‑a ridicat și a purces la drum 
spre a da de capătul pădurii. și a tot mers, până 
ce noaptea a luat sfârșit, ivindu‑se zorii unei alte 
zile. Pădurea părea totuși fără capăt. Când soare‑

le s‑a lăsat din nou către apus, făcându‑se seară, 
a căzut aproape în deznădejde. dar, așezându‑se 
sleit și înfometat lângă un copac, a zărit din‑
tr‑odată în fața sa malurile unui râu înspumat. 
Peste apa întinsă era un castel mare și nespus de 
întunecat. uitând dar de toată oboseala, fără să 
se mai gândească, a aruncat în apă buchetul de 
flori pe care îl purta în mână și a trecut înot râul 
cel larg. astfel s‑a aflat în fața uriașului castel ne‑
gru. Porțile de fier aveau zăvoare puternice, iar 
zidurile  erau înalte precum munții. oare cum ar 
fi putut să intre? a înconjurat castelul, privindu‑l 
din toate părțile, însă nu a văzut decât zidurile 
uriașe, negre, ce parcă îl priveau și ele mirate. ur‑
cându‑se într‑un stejar, a sărit după ce s‑a cățărat 
în vârful lui chiar în curtea castelului. și a căzut 
la picioarele unei fete frumoase, însă palide, care 
țesea la război fire de argint, în lumina unei făclii. 
Cum Prințul florilor picase ca din cer la picioare‑
le fetei, aceasta s‑a speriat și a strigat:

– Cine ești și cum ai pătruns aici? oare știi un‑
de te afli și ce te așteaptă în acest loc? 

– o – a spus prințul răpit cu totul de fru mu‑
sețea fetei –, eu sunt Prințul florilor și m‑am ră‑
tăcit tot culegând flori. aș voi să rămân aici pes‑
te noapte.

– Nefericite Prinț al florilor!, a strigat fata pli‑
nă de groază. Fugi de grabă de aici dacă ți‑e dra‑
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gă viața, căci nu poți rămâne peste noapte în 
acest loc. Castelul și pădurea sunt ale zmeului. 

atunci ea i‑a povestit, căci îi căzuse drag din‑
tru început, că Zmeul cel mare l‑ar zdrobi cu 
buzduganul lui dacă ar pune mâna pe el. 

– În acest castel nu ajunge suflet de om. 
– și unde este acum Zmeul cel mare?, a între‑

bat prințul.
– E la vânătoare, dar trebuie să sosească din 

clipă în clipă, a răspuns frumoasa fată, ai cărei 
obraji palizi au devenit roșii deodată, făcându‑se 
tot mai frumoasă. Fă‑te nevăzut mai înainte de a 
fi prea târziu! 

Însă prințul nu s‑a înspăimântat la auzul aces‑
tor vorbe, căci și pe el îl fermecase fata chiar de 
la prima privire și nu mai voia să plece de lângă 
ea. a rămas și a privit‑o ca vrăjit. 

– dar cine ești tu?, a întrebat el. și cum ai ajuns 
aici? Căci nu pari a fi fiică de zmeu.

– mă numesc Suzana, i‑a răspuns încet fata. 
Tatăl meu este Împăratul Verde. 

– dacă ești fiică de împărat, nu pricep în rup‑
tul capului de ce te afli aici, în castelul unui zmeu. 

– o!, a oftat fata. Povestea mea este mult prea 
tristă. Cum fratele meu a plecat într‑o zi la vână‑
toare și nu s‑a mai întors, am pornit pe urma lui. 
și‑am tot cătat în toate părțile, strigându‑l pe 
nume, dar nu l‑am aflat. Pe neașteptate, a venit 
spre mine, ca un vifor, un călăreț. m‑a înhățat, 

m‑a așezat pe șaua lui și a pornit cu mine în goa‑
nă. Era Zmeul cel mare. mă răpise. m‑a adus în 
acest castel și mă ține închisă. de atunci, chip de 
om n‑am mai văzut. 

În chiar acea clipă, în poarta de fier a castelu‑
lui s‑a auzit o lovitură ca de tunet. Buzduganul 
Zmeului celui mare fusese aruncat, izbindu‑se 
de poartă și vestind astfel sosirea lui. Încheietu‑
rile porții s‑au deschis de la sine, iar buzduganul 
aruncat părea că ar fi avut aripi, mergând mai 
departe până la o altă ușă, deschizând‑o și pe 
aceasta. mai apoi, s‑a agățat singur într‑un cui 
mare cât o lance încovoiată. 

– Să nu te miri, a spus fata de la războiul de țe‑
sut. Când se întoarce de la vânătoare, Zmeul cel 
mare își aruncă mereu buzduganul, ca pe o che‑
ie fermecată, să deschidă porțile și ușile. 

– unde e acum Zmeul cel mare?, a întrebat 
prințul. E departe de aici? 

– da. unui om i‑ar trebui, fără doar și poate, 
trei zile și trei nopți de cale ca să ajungă în acel 
loc dacă s‑ar afla acolo unde e acum Zmeul cel 
mare, a grăit fata de împărat. dar el în puțină 
vreme va fi aici, căci merge prin văzduh cu calul 
său înaripat. Trebuie să pleci îndată. alt fel, s‑a 
zis cu viața ta. 

la acestea, Prințul florilor a zâmbit, dar a 
apu  cat buzduganul, cântărindu‑l în mâna sa și 
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l‑a aruncat în văzduh cu mare putere, încât s‑a 
făcut nevăzut în nori și a căzut la picioarele calu‑
lui îna ripat, în vreme ce Zmeul cel mare era de 
acum înaintea castelului. 

– Cine a îndrăznit să intre în castelul meu?, a
urlat el plin de furie și cu o voce ce părea că cu‑
tremură cerul și pământul. 

Fata s‑a făcut albă ca varul. 
– E aici un flăcău care spune că ar fi Prințul

flo rilor, a zis ea stânjenită.
– Cum a ajuns la castel?, a răcnit zmeul tul‑

burat. 
– a sărit în curtea castelului dintr‑un stejar, a

răspuns cu glas stins fata. 
– atunci, se cuvine ca el să rămână aici!, a dat

poruncă zmeul. 
Câinilor săi de vânătoare, care erau mari pre‑

cum caii și aveau dinții asemenea unor săgeți, 
le‑a cerut să nu‑i facă vreun rău flăcăului. a iz‑
gonit câinii ce lătrau în curtea castelului. Iar câi‑
nii cei înspăimântători s‑au îmblânzit ca niște 
mielușei.  S‑au apropiat de prinț și au rămas în 
preajma lui fără să‑l vatăme. 

Nici nu s‑a liniștit prea bine Prințul florilor, 
că după aceasta Zmeul cel mare s‑a năpustit ca 
un vifor către castel. Era uriaș cât șapte bărbați și 
ședea pe un cal mai mare decât un elefant. ochii 
zmeului scânteiau ca două felinare roșii. 

– Bun venit la castelul meu, iubite Prinț al flo‑
rilor!, a grăit tunător zmeul.

Prințul și Suzana s‑au minunat de aceste cu‑
vinte. mai‑mai că nu le venea să creadă că ar fi 
spus așa ceva din inimă. Însă zmeul i‑a întins 
prințului gheara sa uriașă și păroasă ca o blană 
și l‑a bătut ușor pe umăr: 

– Întreaga viață am avut ca hrană sânge de om,
însă, acum, la bătrânețe, aș vrea să leg priete nie 
cu un om. am devenit, fără doar și poate, mai 
visător. 

și, scuturându‑se de râs, i‑a rugat pe prinț și 
pe Suzana să vină în salonul său de ospăț. 

dar groaznicele întâmplări pe care le trăiseră 
până atunci nu avea să‑și aibă sfârșitul aici. abia 
s‑au așezat la masă, că păsări uriașe și fără chip 
au venit în zbor și le‑au adus în ciocul lor talere 
și vase cu mâncare și băutură. Prințul era nespus 
de uimit de toate acestea. Însă zmeul a apucat o 
furculiță mare cât o furcă și a vârât în gura sa, 
ca într‑un hău, o jumătate de purcel. Iar apoi a 
băut vin din uriașe vase de aur. dintr‑o singură 
înghițitură a zmeului, zece oameni ar fi căzut în‑
dată beți sub masă. 

Prințului și Suzanei nu le mai era foame. 
Nu‑și mai puteau lua ochii de la acest uriaș ce 
clefăia și se gândeau doar cum ar putea să sca‑
pe ori ce‑ar vrea de la ei. Însă acesta nu încheia 
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nicicum mâncarea și băutura. Păsările uriașe ve‑
neau întruna cu talere și vase, iar zmeul înghițea 
un fel de mâncare după altul și arunca pe gâtle‑
jul său un vas după altul de băutură. Când până 
la urmă masa a luat sfârșit, abia a mai putut să se 
ridice și să stea pe picioare. 

– Tu o să dormi în această noapte în camera
mea!, a strigat el răgușit către prinț. 

două bufnițe au deschis îndată o ușă de ar‑
gint, și zmeul a intrat în camera uriașă în ca‑
re dormea. și‑a aruncat iute hainele, rămânând 
în cămașă. apoi s‑a întins în pat, pe spate, și a 
adormit într‑o clipită. de sforăitul său se clăti‑
nau pereții, iar ferestrele castelului se cutremu‑
rau. Trupul îi era precum cel al unui cal uriaș, 
acoperit pe de‑a‑ntregul cu păr ca niște țepi. 

S‑a întins și prințul, dar nu a putut să adoar‑
mă. avusese parte de prea multe pățanii în acea 
zi. Se afla într‑un pat atât de mare, încât ar fi în‑
căput ușor acolo zece oameni. și s‑a întâmplat că 
la miezul nopții i s‑a părut că aude oarece zgo‑
mote nefirești. a sărit îndată în picioare. atunci a 
văzut la lumina lunii târându‑se pe patul zmeu‑
lui, tot gâfâind și agitându‑se, o broască țestoasă 
uriașă. Însă zmeul, dormind și sforăind, nu ve‑
dea și nu auzea nimic. Prințul s‑a ridicat, l‑a tras 
de părul său plin de slin și țepos, până ce acesta 
s‑a deșteptat. Zmeul cel mare voia de acum să îl 

pună la pământ pe prinț, dar a zărit‑o pe uriașa 
broască țestoasă.

– oare cine i‑a îngăduit să intre aici dușmancei
mele de moarte, broasca țestoasă?, a strigat el, 
sărind îndată în picioare. 

și într‑o clipită au venit în zbor patru păsări 
negre cu făclii, ca să lumineze camera de dor‑
mit. alte două păsări au adus pumnalul zmeu‑
lui. atunci prințul a putut fi martor la o luptă fă‑
ră seamăn. șuierături, gemete și răcnete umpleau 
camera de dormit a zmeului. acesta s‑a năspustit 
asupra broaștei țestoase și a lovit‑o cu pumnalul, 
însă nu o putea răni, căci carapacea ei era greu 
de străpuns! E drept, izbândea la câte o lovitură 
să taie o parte din carnea neagră a țestoasei, în‑
să nu curgea nici o picătură de sânge, dușmanca 
sa având mereu deasupra carapacea, iar carnea 
îi creștea îndată la loc. Zmeul o lovea fără înce‑
tare. Broasca țestoasă se tulbura și răcnea, însă 
nu putea fi biruită. Până la urmă, aceasta a obo‑
sit. din broasca țestoasă a început să iasă o du‑
hoare fără seamăn, făcând ca zmeul să adoarmă. 
atunci broasca s‑a năpustit peste Zmeul cel ma‑
re și a scuipat ca o otravă verde lipicioasă, astfel 
că el s‑a prăbușit. Prințul florilor i‑a smuls în acel 
ceas Zmeului celui mare pumnalul. 

și țestoasa, fericită că îl biruise pe vrăjmașul 
ei de moarte, nerăbdătoare să vadă cele petrecu‑



te, și‑a scos de sub carapace capul și gâtul său ce 
arătau ca o trompă de elefant. Îndată prințul i‑a 
tăiat capul cu pumnalul zmeului. Cu un țipăt în‑
spăimântător, broasca s‑a prăbușit moartă la pă‑
mânt. Pentru că avea pumnalul, Prințul florilor a 
devenit stăpân al întregului castel. a alergat în‑
dată prin camere să o caute pe Suzana, aflând‑o 
îngrijorată pentru el și cuprinsă de mare teamă. 
Când l‑a văzut teafăr și cu chip vesel, după ce i‑a 
povestit iute cele petrecute în timpul nopții, fa‑
ta a căzut la pieptul lui plină de fericire. acum, 
cei doi erau liberi să‑și mărturisească iubirea, 
jurându‑și credincioșie veșnică. 




