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Într-o zi, Hero cutreiera prin pădure. Deodată, s-a oprit 
în fața unei peșteri. A auzit venind dinăuntru niște voci 
de neînţeles, apoi cuvintele: „Aruncă un ochi... aruncă 
un ochi... un, doi, trei... și prinde-l dacă vrei“. Hero nu a 
înțeles nimic din aceste vorbe. Prin urmare, a intrat în 
peșteră hotărât. Deși înăuntru era întuneric, a reușit să 
desluşească trei siluete aplecate peste un pocal, în care 
fiecare punea câte ceva. 

Hero a făcut câţiva paşi și le-a smuls 
pocalul. 

– Trebuie să-mi daţi ce-mi doresc, a 
spus el. Și atunci am să vă înapoiez pocalul.

Apoi, Hero și-a dat seama că cei trei erau orbi. 

– Dă-ne înapoi ochii! a urlat o voce furioasă. 

– Noi nu suntem oameni buni, suntem vrăjitori, au strigat  
cei trei într-un glas. 

Aruncă un ochi
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Chiar atunci, Hero a văzut că ţinea în palmă trei  
perechi de ochi, care priveau cu o expresie de mare 
mânie. 

– Fără acești ochi suntem orbi ca liliecii, au adăugat 
vrăjitorii. 

Cei trei l-au încercuit Hero şi l-au stropit cu 
o licoare magică. Hero le-a 
aruncat ochii în foc, iar 
vrăjitorii au 
rămas orbi 
pe viață, fără 
să mai poată 
face rău 
nimănui.



Odată, un vrăjitor s-a îmbolnăvit. El s-a hotărât să plece 
undeva departe și să nu se întoarcă până când nu se 

va face bine. Pe drum, s-a întâlnit cu o femeie care l-a 
condus la ea acasă. Soțul acesteia a primit oaspetele și 
l-a pus la masă. Vrăjitorul și-a astâmpărat foamea. Apoi 
a făcut o vrajă și a plecat. S-a întâlnit pe drum 
cu un sărman care aduna lemne de foc. 
Vrăjitorul a fluturat mâna, iar tufişurile și 

ramurile uscate s-au transformat în 
viță-de-vie, plină de struguri copți. Vrăjitorul 
a tot călătorit și a tot făcut fapte bune, până 
când s-a vindecat complet.

Apoi s-a întors să vadă cum trăiau oamenii  
pe care îi ajutase. A ajuns şi la podgorie şi i-a cerut 
proprietarului struguri. 

– Dispari! A strigat 
proprietarul. Vrăjitorul și-a 
fluturat mâna şi podgoria 
s-a transformat din 
nou în tufiş. Apoi 
s-a dus la casa 
bărbatului 

Răsplata vrăjitorului bolnav 
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A fost odată ca niciodată un rege bătrân care a căzut la 
pat. El l-a chemat pe slujitorul său credincios, Ioan, și  

i-a spus: 

– Arată-i fiului meu întregul castel, dar nu și ultima 
cameră, care ascunde portretul prințesei din tărâmul 

cu acoperișuri 
de aur. După ce 
a rostit aceste 
cuvinte, regele  

a murit. 

Într-o zi, 
Ioan l-a 

luat pe 
prinț  

să-i 
arate 

Slujitorul credincios
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