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al nostru, dragi copii, era b\iat s\rman, c\ci de mic r\m\sese orfan de 
amândoi p\rin]ii [i fusese crescut de bunica lui. Da, numai c\ bunica ple-
case [i ea la Ceruri [i r\m\sese bietul Hans singur-singurel pe lume.

Mare lucru nu îi l\sase bunica lui decât o c\su]\ mic\-mic\, la o mar-

Hans avea grij\ mai întâi de arm\sarul s\u [i abia apoi de sine însu[i! 
El putea s\ rabde de foame, dar calului nu trebuia s\-i lipseasc\ nimic.

tot pe unde se ducea s\ munceasc\ d\dea peste oameni de treab\, care 
îl r\spl\teau a[a cum se cuvine.

(Sibiu – din folclorul landlerilor)

A
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Ei, [i tot muncind el a[a, când pe la unul, când pe la altul, tot auzi 
vorbindu-se de preafrumoasa Hanna, pe care un zmeu ar ]ine-o osta-

departe, tocmai la cap\tul lumii.

care o va sc\pa pe preafrumoas\ fat\ din ghearele zmeului.
Într-o sear\, Hans spuse încet ca pentru sine, în timp ce î[i trecea 

degetele prin coama arm\sarului s\u:
— Mâine pornim la drum, b\iete! Trebuie s\ g\sim castelul în care 

— Nu-i nimic! spuse un glas. Te voi duce unde vei voi, c\ci [i tu, 
st\pâne, ai avut mereu grij\ de mine!

— Cine-a vorbit? întreb\ Hans uimit.
— Eu, st\pâne, arm\sarul t\u! veni numaidecât r\spunsul.
— Tu?
— Da, eu, st\pâne! zise calul. Vezi, eu nu sunt un cal ca oricare, ci 

un arm\sar fermecat, înzestrat cu darul vorbirii.
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— A[a?
— A[a!

— Dac\ vreau, pot s\ m\ înal] într-o clip\ pân\ la nori [i te pot 
duce mai iute ca vântul.

De ner\bdare, Hans nici nu dormi în noaptea aceea. A doua zi 

arm\sarul lui era... fermecat!
Ei, dragi copii, î[i lu\ Hans al nostru ceva de-ale gurii [i porni la drum, 

spunându-i arm\sarului cu glas blând:
— Hai, c\lu]ule, la drum!

nop]i, pân\ ce ajunse la marginea unei p\duri.
— Ai ostenit, c\lu]ule? î[i întreb\ Hans arm\sarul.
— Nu, r\spunse calul cel 

fermecat. N-am ostenit, dar uite 

bine s\ poposim aici pân\ s-o lu-
mina de ziu\.

Îndat\ ce a desc\lecat, Hans 
a auzit un glas:

— Miluie[te-m\ [i pe mine 
cu o bucat\ de pâine! Miluie[-
te-m\ [i pe mine, c\-s b\trân\, 
nu mai am pe nimeni [i nu mai pot 
munci!

Hans a privit în jur [i a v\zut 
o b\trân\ cu p\rul alb ca neaua 
[i cu ochii alba[tri precum cerul 
într-o zi senin\ de var\.
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F\r\ s\ stea o clip\ pe gânduri, i-a dat b\trânei din merindele sale.

r\spl\tesc!

B\trâna a zâmbit, a b\tut de trei ori din palme [i s-a preschimbat 
într-o femeie tân\r\ cu chip frumos [i luminos [i cu privire blând\.

— Cine e[ti tu? a întrebat Hans uimit.
— Sunt o zân\ bun\ [i îi r\spl\tesc pe to]i drume]ii care trec pe-aici

crezând c\ sunt o b\trân\ neajutorat\, care nu are ce mânca. Merindele 

ajuns s\ ba]i de trei ori din palme [i s\ spui încet:

Zân\ bun\, zân\ bun\, te rog eu, f\ o minune
[i adu-mi bucate din cele mai bune!

— A[a? spuse Hans. Atunci nu pot decât s\-]i mul]umesc, zân\ 
bun\ [i frumoas\! Mâine-n zori pornim la drum [i m\ bucur\ gândul c\ 
nu voi r\bda de foame.

— Da’ unde vrei s\ ajungi?
— La preafrumoasa Hanna, fata pe care un zmeu o ]ine ostatic\ în 

palatul s\u!
— Oho, ai mult de mers! Palatul zmeului e departe. V\d c\ ai un 

arm\sar bun, dar va mai trece ceva vreme, pân\ ai s\ ajungi tu la Hanna.
Î]i dau un sfat. Încearc\ s\ o sco]i pe Hanna din palat, atunci când zmeul 

mic zgomot, parc\ doarme iepure[te, z\u a[a. Ei, [i acum culc\-te, c\ oi 

plumbul.
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nostru c\lare, numai ce auzi un glas:
— Scoate-m\ din capcan\, om bun, c\ mult bine ]i-oi face!
Privi Hans în jur [i z\ri o vulpe, care era prins\ în capcana pe care o 

pusese vreun vân\tor.
F\r\ a mai sta pe gânduri, Hans al nostru eliber\ numaidecât vulpea 

din capcan\ [i spuse mirat:
— V\d c\ tu vorbe[ti întocmai ca un om!

Când ai nevoie de mine, trebuie doar s\ spui încet:

Vulpoi cu blan\ ro[cat\
La mine vino pe dat\!

— A[a voi face! spuse Hans [i porni mai departe.


