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Petre Ispirescu (1823 – 1887)

S-a născut, în ianuarie 1823, în 
București , în mahalaua Pescăria Veche.

În copilărie, are ocazia să cunoască 
și să îndrăgească, de ti mpuriu basmele 
populare pe care i le-au spus părinții 
(cu precădere, mama, transilvăneancă 
de origine, care era, se pare, o povesti -
toare neîntrecută).

De aceea, Petre Ispirescu s-a re marcat, 
mai ales, prin acti vitatea sa de pasionat 
și neobosit culegător de basme popu-

lare românești , pe care le-a preluat și le-a repovesti t cu un 
har deosebit.

Volumul său, Legendele sau basmele românilor adunate 
din gura poporului (1882) a avut darul să încânte multe 
generații, intrând în patrimoniul basmului românesc.

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, Prâslea 
cel voinic și merele de aur, Aleodor Împărat, Greuceanu, 
Făt Frumos cu părul de aur, Ileana Sâmziana, Fata moșului 
cea cuminte sunt citi te și astăzi – nu doar de cei mici – cu 
nespusă plăcere.



TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE  

ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE

A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai 
povesti: de când făcea plopşorul pere şi răchita mic-
şunele; de când se băteau urşii în coade; de când se 
luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrăţindu-se; 
de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci 
şi nouă de oca de fier şi s-arunca în slava cerului de ne 
aducea poveşti;

De când se scria musca pe părete,
Mai mincinos cine nu crede.

A fost odată un împărat mare şi o împărăteasă, 
amândoi tineri şi frumoşi, şi, voind să aibă copii, a 
făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru 
aceasta; a îmbiat pe la vraci şi filosofi, ca să caute la 
stele şi să le ghicească dacă or să facă copii; dar în 
zadar. În sfârşit, auzind împăratul că este la un sat, 
aproape, un unchiaş dibaci, a trimis să-l cheme; dar 
el răspunse trimişilor că: cine are trebuinţă, să vie la 
dânsul. S-au sculat deci împăratul şi împărăteasa şi, 
luând cu dânşii vro câţiva boieri mari, ostaşi şi sluji-
tori, s-au dus la unchiaş acasă. Unchiaşul, cum i-a 
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văzut de departe, a ieşit să-i întâmpine şi totodată  
le-a zis:

– Bine aţi venit sănătoşi; dar ce îmbli, împărate, să 
afli? Dorinţa ce ai o să-ţi aducă întristare.

– Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul, 
ci, dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, 
să-mi dai.

– Am, răspunse unchiaşul: dar numai un copil o să 
faceţi. El o să fie Făt-Frumos şi drăgăstos, şi parte n-o 
să aveţi de el.

Luând împăratul şi împărăteasa leacurile, s-au 
întors veseli la palat şi peste câteva zile împărăteasa 
s-a simţit însărcinată. Toată împărăţia şi toată curtea 
şi toţi slujitorii s-au veselit de această întâmplare.

Mai-nainte de a veni ceasul naşterii, copilul se puse 
pe un plâns, de n-a putut niciun vraci să-l împace. 
Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate 
bunurile din lume, dar nici aşa n-a fost cu putinţă să-l 
facă să tacă.

– Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ţi-oi da 
împărăţia cutare sau cutare; taci, fiule, că ţi-oi da soţie 
pe cutare sau cutare fată de împărat, şi alte multe 
d-alde astea; în sfârşit, dacă văzu şi văzu că nu tace, îi 
mai zise: taci, fătul meu, că ţi-oi da Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.

Atunci, copilul tăcu şi se născu; iar slujitorii deteră 
în timpine şi în surle, şi în toată împărăţia se ţinu 
veselie mare o săptămână întreagă.
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De ce creştea copilul, d-aceea se făcea mai isteţ şi 
mai îndrăzneţ. Îl deteră pe la şcoli şi filosofi, şi toate 
învăţăturile pe care alţi copii le învăţau într-un an, el 
le învăţa într-o lună, astfel încât împăratul murea şi 
învia de bucurie. Toată împărăţia se fălea că o să aibă 
un împărat înţelept şi procopsit ca Solomon împărat. 
De la o vreme încoace însă, nu ştiu ce avea, că era tot 
galeş, trist şi dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, 
tocmai când copilul împlinea cincisprezece ani şi 
împăratul se afla la masă cu toţi boierii şi slujbaşii 
împărăţiei şi se chefuiau, se sculă Făt-Frumos şi zise:

– Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgă-
duit la naştere.

Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte şi  
i-a zis:

– Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ţi dau un astfel 
de lucru nemaiauzit? Şi dacă ţi-am făgăduit atunci, a 
fost numai ca să te împac.

– Dacă tu, tată, nu poţi să-mi dai, apoi sunt nevoit 
să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduinţa 
pentru care m-am născut.

Atunci toţi boierii şi împăratul deteră în genunchi, 
cu rugăciune să nu părăsească împărăţia; fiindcă, 
ziceau boierii:

– Tatăl tău de aci înainte e bătrân, şi o să te ridicăm 
pe tine în scaun, şi avem să-ţi aducem cea mai fru-
moasă împărăteasă de sub soare de soţie.

Dar n-a fost putinţă să-l întoarcă din hotărârea sa, 
rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui; iar 
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