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Crăiasa Zăpezilor
Într-o zi, Diavolul plăsmui o oglindă care avea proprietatea de 

a face să dispară frumuseţea ce se reflectă în ea și de a face să iasă 
la suprafaţă ceea ce este rău sau neplăcut. Diavolul cutreiera tot 
universul cu oglinda lui strașnică, iar drăcușorii zburau spre ceruri 
ca să își bată joc de îngeri și de bunul Dumnezeu. Brusc, oglinda 
tremură și le scăpă drăcușorilor din mâini, căzu pe Pământ și se 
sparse în miliarde de bucăţi. Rămășiţele ei, care nu erau mai mari 
decât grăunţele de nisip, se împrăștiară în întreaga lume. Oamenii 
care primiseră acest praf în ochi vedeau totul în negru, totul era 
urât și pe dos. Nu mai vedeau decât defectele fiecărei creaturi. 
Cioburi foarte mici coborâră chiar în inima anumitor oameni.
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A fost îngrozitor, căci inima lor deveni rece 
și insensibilă ca o bucată de gheaţă. 

Într-un oraș mare trăiau doi copii: un băieţel,  
pe nume Kay, și o fetiţă, pe nume Gerda.



59

Ei locuiau în mansardele a două case ce se aflau faţă-n faţă.  
Acoperișurile celor două case erau atât de apropiate, încât  
construiseră între ele un fel de pod în care, în niște lăzi mari,  
creșteau trandafiri. Cei doi copii veneau să se așeze printre trandafiri,  
pe niște băncuţe. Dar iarna, din cauza frigului, erau lipsiţi de această  
plăcere. Atunci se priveau prin ferestrele acoperite de gheaţă,  
printr-un cerc pe care-l făcuseră în geam. 

Era iarnă. Kay, care se urcase pe un 
scaun, privea cum cădeau fulgii 
de zăpadă. 

— Sunt albine albe, spuse 
bunica lui Kay.

Un fulg mare, căzut 
pe geam, se transformă 
într-o tânără fată de 
gheaţă. Era Crăiasa 
Zăpezilor. Îi făcu semn 
cu mâna băieţelului. 
Iarna trecu, veni 
primăvara și cei doi 
copii se regăsiră așezaţi 
unul lângă celălalt, 
în grădiniţa lor, în 
mijlocul trandafirilor. 
Într-o zi, pe când Kay și 
Gerda se uitau într-un 
album cu imagini, Kay 
strigă brusc:

— Vai, mi-a intrat 
ceva în ochi!
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Era un ciob din acea oglindă blestemată, care face să 
pară mic și urât ceea ce este mare și frumos. Pe Kay nu-l 
mai durea, dar această fărâmă a iadului era în el. A doua zi, 
când se uitară în albumul cu imagini, Kay nu mai văzu decât 
monștri grotești. Nu se mai juca decât jocuri lipsite de haz 
și se ducea în piaţa cea mare să se distreze cu ceilalţi băieţi, 
care-și legau săniile de căruţele ţăranilor. Dintr-odată sosi o 
mare sanie albă, mânată de o făptură acoperită într-o blană. 
Kay își prinse de ea săniuţa, iar sania porni în mare goană 
afară din oraș. Începu să ningă. Cuprins de frică, vru  
să-și desprindă sania. Dar își continua cursa în spatele  
saniei mari, care zbura cu o iuţeală ameţitoare.

Apoi, brusc, sania se opri și vizitiul ei se ridică: era Crăiasa 
Zăpezilor. Ca să-l încălzească pe Kay, îl înveli în haina ei de 
blană, iar el avu impresia că se cufundă în zăpadă. Apoi îl 
sărută și Kay se simţi foarte liniștit.  
Le uită pe micuţa Gerda și pe bunica lui.
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Crăiasa Zăpezilor era atât de frumoasă, încât nu i se mai 
păru de gheaţă, ca atunci când o văzuse la fereastra mansardei. 
Traversară păduri, lacuri și mări. Kay adormi la picioarele 
Crăiesei Zăpezilor. Văzând că prietenul ei nu se mai întoarce, 
Gerda plânse, crezând că era mort. Când veni primăvara,  
își puse pantofii roșii și se duse să-l întrebe pe râu:

— L-ai văzut pe prietenul meu, Kay? Îţi dau pantofii mei 
frumoși dacă mi-l aduci înapoi.
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Și, ca să-și arunce pantofiorii în râu, urcă într-o barcă. Barca alunecă în 
josul râului și Gerda ajunse în faţa unei căsuţe. Din ea ieși o bătrână cu 
un toiag. Trase barca la mal cu toiagul și o duse pe Gerda în casă. Copila 
îi povesti aventura ei. Bătrâna era o vrăjitoare, care voia să o oprească pe 
Gerda la ea. Prin urmare, cu toiagul ei, făcu să dispară toţi trandafirii, 

astfel încât să nu-i amintească fetiţei de grădina ei din 
faţa mansardei și de prietenul ei, Kay. Dar într-o 

zi, Gerda, jucându-se în mijlocul florilor,  
văzu că lipseau trandafirii.
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Îi căută peste tot în grădină, dar nu găsi niciunul. Începu 
să plângă și, acolo unde căzură lacrimile, răsăriră trandafiri. 
Gerda, foarte bucuroasă, sărută fiecare trandafir și-și aminti 
de trandafirii de la mansardă și de micul Kay.

— Ce știţi despre Kay, este mort? îi întrebă ea pe 
trandafiri.

— Nu, nu este mort! răspunseră ei. 
Dar nicio floare din grădină nu știu să-i dea vești despre 

Kay. Atunci Gerda fugi departe de casa vrăjitoarei. Când 
obosi, se așeză ca să se odihnească. Un corb dori să afle 
unde se ducea. Gerda îi povesti aventurile ei  
și o întrebă dacă îl văzuse pe micul Kay.
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— Poate că da, spuse pasărea. Dar te-a uitat, căci nu se mai 
gândește la nimeni! 

Și pasărea-i povesti:
— Când prinţesa din acest regat dori să se mărite, hotărî că  

îl va lua de soţ pe cel care va vorbi cel mai bine dintre toţi  
tinerii care se vor înfăţișa la palat. Tinerii dădură năvală,  
dar cu toţii fură trimiși înapoi, căci se bâlbâiau în faţa  
prinţesei. Într-o zi, continuă corbul, își făcu apariţia un  
tinerel cu o sanie în spinare.

— Sunt sigură că era Kay, spuse Gerda. El știa atâtea lucruri.
Gerda dori să-l vadă. Corbul o aduse la palat și o însoţi  

până în camera în care dormea prinţul. Gerda se apropie  
și văzu că nu era vorba despre micul ei Kay.




