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Frumoasa [i Bestia

A

FOST ODAT| CA NICIODAT|, ÎNTR-UN }INUT

îndep\rtat, un negustor bogat care avea trei fete foarte
frumoase. Pe zi ce trecea, cele dou\ surori mai mari
deveneau din ce în ce mai îngâmfate [i mai egoiste, îns\ mezina era
atât de blând\ [i de dr\gu]\, încât toat\ lumea îi spunea „Frumoasa”.
În fiecare s\pt\mân\, la negustorul cel bogat veneau o mul]ime de
tineri pentru a-i cere mâna uneia dintre cele trei fiice. Dar cele dou\
surori mai mari r\spundeau c\ nu se vor m\rita decât cu un duce sau
cu un conte. Frumoasa îns\ le spunea c\ era prea tân\r\ [i c\ voia s\
mai stea o vreme al\turi de tat\l ei. Dar, vai,
într-o zi, negustorul î[i pierdu toate
bog\]iile. El î[i chem\ fiicele [i le spuse:
— S\rmanele mele copile, tot ce
mai avem este o cocioab\ la ]ar\. Va
trebui s\ ne mut\m acolo.
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Degeaba se înfuriar\ [i b\tur\ din picior cele dou\ surori mai
mari: tat\l lor era pur [i simplu ruinat, iar ele nu aveau decât s\
accepte asta. Curând, întreaga familie se mut\ în cocioaba de la ]ar\.
Frumoasa f\cea tot ce-i st\tea în putin]\ pentru a-[i ajuta tat\l. Iar treburile
grele [i aerul proasp\t parc\-i sporeau frumuse]ea. Îns\ cele dou\ surori ale
sale se plictiseau [i nu f\ceau altceva decât s\ bomb\ne toat\ ziua.
Într-o zi, negustorul le spuse fiicelor sale c\ trebuia s\ mearg\ la ora[
pentru ceva vreme, cu treburi. Cele dou\ surori mai mari se bucurar\.
— O, tat\, te rug\m, adu-ne câteva rochii [i p\l\rii. Nu mai
avem nimic de îmbr\cat! strigar\ ele.
Negustorul le promise celor dou\ fiice mai mari s\ le
aduc\ ce îi ceruser\, apoi se întoarse c\tre Frumoasa
[i o întreb\:
— {i tu ce ]i-ai dori?
— Eu a[ vrea s\-mi aduci un trandafir,
pentru c\ aici nu exist\, [opti fata.
Apoi, negustorul î[i îmbr\]i[\
fiicele [i plec\ spre ora[.
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Dup\ câteva zile, când î[i
termin\ treburile, el porni spre
cas\. Drumul trecea printr-o p\dure
mare [i întunecoas\ în care, prinzându-l noaptea, se r\t\ci. Ningea, iar
vântul b\tea atât de tare, încât negustorul credea c\ va muri de frig.
Deodat\, v\zu o lumini]\ în dep\rtare. Cu ultimele puteri, porni prin viscol
într-acolo. Curând, ajunse la un falnic castel. Poarta sa grea fiind deschis\,
el intr\. În castel era o lini[te ciudat\.
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— Hei! E cineva aici? strig\ negustorul.
Dar nu-i r\spunse nimeni. Curios, el deschise o u[\ [i intr\ într-o
camer\ splendid\, împodobit\ cu tapiserii; pe podea erau a[ternute
covoare groase. Focul ardea în [emineul uria[, iar în fa]a lui era
a[ezat\ o mas\. O mul]ime de farfurii înc\rcate cu mânc\ruri
delicioase erau puse în fa]a unui singur scaun. Negustorul era
lihnit de foame, a[a c\ nu mai st\tu pe gânduri.
St\pânul acestui castel îmi va ierta îndr\zneala, î[i spuse el [i se a[ez\
la mas\.
Curând, b\tu miezul nop]ii, dar nici atunci nu ap\ru nimeni...
Destul de tem\tor, negustorul prinse totu[i s\ cerceteze castelul p\r\sit.
Ajuns într-un dormitor, se întinse pe patul imens [i adormi adânc.
În diminea]a urm\toare, când se trezi, descoperi cu uimire c\ cineva
îi pusese haine curate pe un scaun, iar pe mas\ îl a[tepta un mic dejun
îmbel[ugat.
— Mul]umesc, domnule, îi spuse negustorul cu voce tare gazdei sale
invizibile [i se a[ez\ s\ ia masa.
Dup\ ce mânc\ bine, negustorul se preg\ti s\-[i vad\ de drum.
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Trecând pe lâng\ o tuf\ de trandafiri ro[ii, î[i aminti de mezina
sa [i t\ie cel mai frumos buchet pentru a i-l d\rui. Deodat\, se
auzi un zgomot asemenea unei bubuituri de tunet. Când se
întoarse, negustorul se trezi fa]\-n fa]\ cu o creatur\ atât de
îngrozitoare, încât aproape c\ le[in\. De[i purta o vest\ elegant\,
monstrul avea un cap uria[, de leu, col]i mari [i ascu]i]i. Labele lui
imense, acoperite de blan\, aveau gheare enorme, iar r\suflarea lui
grea era aspr\ [i fioroas\.
— Nerecunosc\torule! tun\ Bestia. }i-am salvat via]a [i te-am
primit în castelul meu. Iar acum, tu îmi furi tot ce am mai de pre]
pe lume: trandafirii. Pentru aceast\ nelegiuire, vei muri, domnule.
— St\pâne, iart\-m\, îl implor\ negustorul.
N-am vrut s\ te jignesc. Aveam de gând s\-i
duc aceste flori uneia dintre fiicele mele,
care mi-a cerut acest lucru.
— Nu-mi spune „St\pâne”. Eu sunt
Bestia! tun\ monstrul. Dar... spui c\ ai
ni[te fiice? Î]i voi cru]a via]a dac\ una
dintre ele va veni aici de bun\voie pentru a
muri în locul t\u. Dac\ ele refuz\, te vei
întoarce tu. Altminteri, r\zbunarea mea va fi
crunt\.
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S\rmanul om nu voia s\-[i sacrifice
nicio fiic\, dar acest r\gaz îi permitea ca
m\car s\ se întoarc\ acas\ [i s\ le strâng\
în bra]e pentru ultima oar\. A[a c\
negustorul accept\ [i, cu inima grea, plec\
spre cas\. Când sosi, fiicele sale alergar\ s\-l
îmbr\]i[eze. Îns\, în timp ce-i oferea Frumoasei
buchetul de trandafiri, negustorul izbucni în lacrimi
[i spuse:
— Fata mea, prime[te ace[ti trandafiri care l-au
costat scump pe tat\l t\u!
{i negustorul le povesti teribila sa aventur\. Nici
nu-[i terminase bine istorisirea, când cele dou\
surori mai mari o luar\ la rost pe Frumoasa:
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— De ce nu ai cerut [i tu
rochii, ca noi? îi strigar\ ele.
Uite ce nenorocire ai f\cut s\
se abat\ asupra noastr\: din
cauza ta, tat\l nostru va
muri, iar ]ie nici m\car nu-]i
pare r\u!
— Plânsul nu folose[te la
nimic, r\spunse Frumoasa.
Tat\l nostru nu va muri.
Pentru c\ Bestia vrea ca una
dintre noi s\-i ia locul, m\
voi duce eu.
Negustorul se împotrivi
st\ruitor, îns\ fata nu se l\s\
înduplecat\. A[adar, cu
triste]e, î[i lu\ r\mas-bun de
la familia sa [i porni la drum.
Când ajunse la castel, se
întunecase deja, iar imensa
cl\dire era cufundat\ într-o
lini[te adânc\.
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Frumoasa deschise u[a [i intr\.
Îndat\, se auzi un zgomot asemenea
unei bubuituri de tunet [i Bestia ap\ru.
Frumoasa crezu c\ o s\ moar\ de fric\. Îns\
monstrul îi spuse cu o voce pe care încerc\ s-o fac\ s\
par\ blând\:
— Sacrificiul t\u este admirabil [i-]i pre]uiesc
curajul. Urmeaz\-m\, te rog. Te voi conduce în
camera ta.
Dup\ ce o conduse pe Frumoasa, Bestia f\cu
o plec\ciune [i î[i lu\
r\mas-bun de la ea.
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Bestia trebuie s\ fi luat deja cina în seara asta. Îns\ probabil c\ mâine m\ va
omorî [i m\ va mânca, se gândi fata înainte de a adormi.
În diminea]a urm\toare, cum nu ap\ru nimeni care s-o cheme, Frumoasa
hot\rî s\ cerceteze castelul. De[i era îngrozit\ de faptul c\ în orice moment
risca s\ întâlneasc\ Bestia, nu se putu ab]ine s\ nu admire m\re]ia palatului.
Spre surprinderea ei, pe una dintre u[i citi: „Salonul Frumoasei”. Intr\ [i
descoperi cea mai frumoas\ camer\ pe care o v\zuse vreodat\. Pe un perete
întreg se afla o bibliotec\ imens\. În jurul unui pian erau a[ezate fotolii largi,
iar pe o m\su]\ rotund\, superb\, era preg\tit un mic dejun delicios. Îns\ mai
presus de toate, un miros delicat umplea înc\perea, pentru c\ peste tot erau
buchete enorme de trandafiri ro[ii. Frumoasa î[i petrecu ziua într-un mod
foarte pl\cut, citind [i cântând.
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De cum se l\s\
seara, ea merse în sala cea mare a
castelului, unde g\si masa pus\ pentru dou\
persoane. Nici nu se a[ez\ bine la mas\, c\ ap\ru [i
Bestia, înso]it\ de obi[nuitul bubuit de tunet.
— Frumoaso, îmi îng\dui s\ iau cina cu tine? o întreb\ el.
— Tu e[ti st\pânul, r\spunse Frumoasa.
— Nu, spuse Bestia. Tu e[ti st\pâna aici. Spune-mi, ]i se pare c\
sunt foarte urât, nu-i a[a?
Frumoasa, care nu min]ea niciodat\, zise încurcat\:
— A[a este. Dar cred c\ ai un suflet bun.
Monstrul nu r\spunse. Apoi scoase o oglind\ din buzunar [i i-o
d\du Frumoasei, spunându-i:
— Asta e pentru tine. Este o oglind\ fermecat\. Oricând dore[ti, î]i
po]i vedea în ea familia.
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Frumoasa lu\ oglinda [i-l v\zu pe tat\l ei stând în fa]a cocioabei. Ochii
lui erau plini de triste]e. De[i i se frângea inima, Frumoasa îi mul]umi
Bestiei [i continu\ s\ m\nânce, cu mai pu]in\ team\ în suflet decât înainte.
Apoi, deodat\, Bestia îi puse o alt\ întrebare:
— Frumoaso, ai vrea s\ fii so]ia mea?
De[i se temea s\ nu-l înfurie, Frumoasa r\spunse tremurând:
— Nu, Bestie.
— Atunci, adio, Frumoaso, spuse Bestia cu mâhnire, plecând din camer\.
Vai, se întreb\ Frumoasa cu triste]e, de ce trebuie s\ fie atât de urât, când
este atât de plin de bun\tate? N-a[ putea niciodat\ s\ m\ c\s\toresc cu el.
Deci, se pare c\ trebuie s\ mor!
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Timpul trecea, iar
Frumoasa continua s\
tr\iasc\ lini[tit\ la castel. În
fiecare sear\, lua cina împreun\
cu Bestia [i îi descoperea noi însu[iri
alese: rafinamentul min]ii sale nu era
egalat decât de bun\tatea sufletului
s\u. Curând, Frumoasa uit\ de
urâ]enia îngrozitoare a Bestiei [i, în
fiecare zi, a[tepta cu ner\bdare s\ ia
cina împreun\. Sear\ de sear\, Bestia
o întreba pe Frumoasa dac\ voia s\
fie so]ia sa. Dar ea refuza mereu.
Îns\ triste]ea Bestiei o îndurera, a[a
c\, odat\, ea îi spuse:
— Bestie, vei avea întotdeauna prietenia mea. Încearc\ s\ te mul]ume[ti cu atât.
— Nu am de ales, r\spunse Bestia, dar promite-mi c\ nu m\ vei p\r\si
niciodat\.
Cuvintele Bestiei o tulburar\ pe Frumoasa. Ea tocmai v\zuse în oglind\ c\
tat\l s\u era foarte bolnav.
— Bestie, vreau s\-mi rev\d tat\l. Voi fi foarte nefericit\ dac\ nu-mi vei
îng\dui aceast\ bucurie, st\rui ea.
— Nu vreau s\ suferi, r\spunse Bestia. A[a c\ întoarce-te la tat\l t\u, chiar
dac\ voi muri de durere pentru c\ nu te voi mai putea vedea. Po]i pleca mâine. Ia
acest inel. Când vei dori s\ te întorci aici, nu va trebui decât s\-l pui pe o mas\.
A[adar, adio, Frumoaso!
Frumoasa promise s\ se întoarc\ peste o s\pt\mân\, apoi merse la culcare.
Când se trezi în diminea]a urm\toare, descoperi c\ era deja acas\ la tat\l s\u.
Bietul negustor plânse de bucurie la vederea fiicei sale. Îns\ cele dou\ surori ale ei
mai c\ se în\bu[ir\ de pizm\ când o v\zur\ atât de fericit\ [i chiar mai frumoas\
decât atunci când plecase. Împreun\, se hot\râr\ s-o împiedice pe Frumoasa s\ se
întoarc\ la Bestie.
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— Monstrul se va înfuria
când va descoperi c\ nu [i-a
]inut promisiunea [i se va
r\zbuna pe ea, î[i spuser\ ele.
La sfâr[itul s\pt\mânii, când
sosi timpul ca Frumoasa s\
plece, cele dou\ surori î[i smulser\
p\rul, pref\cându-se a fi disperate,
a[a c\ Frumoasa ced\. Ea accept\
s\ mai stea o s\pt\mân\. Îns\
într-a zecea noapte de când
se afla acas\ la tat\l ei, Bestia
îi ap\ru Frumoasei în vis. Se f\cea c\
monstrul z\cea în gr\dina castelului, pe moarte. Atunci, Frumoasa î[i
d\du seama c\ nu mai putea sta departe de Bestie. Se ridic\, puse inelul pe
mas\ [i se culc\ la loc.
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