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Traducere de Corina Tãnase



 fost odatã ca niciodatã un rege care domnea
   peste un regat în care toþi oamenii

erau fericiþi, chiar dacã regatele vecine trãiau într-o 
continuã stare de rãzboi.



egele ºi-a chemat sfetnicul:
      „Cum se face cã doar în 

regatul nostru este pace?“ a întrebat 
regele.
„Asta se întâmplă pentru cã oamenii sunt 
mulþumiþi“, i-a rãspuns sfetnicul.
„Dar cum de sunt oamenii mulþumiþi?“
a insistat regele.
„Fiindcã fi ecãruia îi place ceea ce face.“



„ ste periculos sã trãim înconjuraþi de  
 rãzboi“, s-a gândit regele, încã îngrijorat. 

„Într-o zi, vecinii noºtri s-ar putea sã se sature sã se 
lupte între ei ºi sã ajungã sã ne atace. Cum am putea 
oare sã îi învãþãm importanþa pãcii?“



ntr-o zi, în timp ce regele reflecta 
 lângã lac, a trecut un luntraº. Regele 

l-a întrebat:
„Ai idee cum am putea sã îi învãþãm pe vecinii 
noºtri importanþa pãcii?“
„Din moment ce vorbesc alte limbi, nu vãd cum 
ar putea sã înþeleagã.“
Luntraºul avea dreptate. Cu toate acestea, 
dupã ce regele ºi-a petrecut toatã dupã-amiaza 
contemplând lacul, i-a venit o idee.

ˆ



n ziua urmãtoare, a chemat înaintea sa toatã sufl area 
 regatului. „Voi da zece monede de aur celui

care va crea cea mai bunã imagine despre pace“, a spus el. 
Iar supuºii sãi au plecat entuziasmaþi la lucru.

ˆ



ânã la sfârºitul anului, cu toþii au venit
           cu câte un tablou, sperând sã câºtige 
premiul mult râvnit.



iecare dintre ei a lucrat cu materialele
        pe care le ºtia cel mai bine:
Croitorul
Brutarul
Soldatul
Rãtãcitorul
Cãlugãrul
Misticul
Cel mai bun ºcolar
Cel mai slab ºcolar



egele a fost copleºit de atâtea 
     imagini ºi i-a fost greu sã decidã 

care dintre ele reprezintã cel mai bine pacea. 
În cele din urmă, dupã multã refl ecþie, ºi-a 
chemat toþi supuºii pentru a le face cunoscutã 
hotãrârea sa.



„ ã mulþumesc pentru eforturile depuse“,
                         le-a spus regele. „Fiecare a realizat ceva 
însemnat, pentru cã munca fi ecãruia a fost fãcutã cu 
dragoste. Cu toate acestea, pentru a putea da premiul, 
a trebuit sã aleg doar o singurã imagine. Aceasta este 
imaginea care a luat locul doi. Ea înglobeazã forþa 
munþilor, energia solarã, sentimentul de siguranþã a 
cãminului, bucuria de a avea ce pune pe masã, liniºtea 
lacului, umbra pãdurii, cântecul voios al pãsãrilor ºi 
inocenþa copilãriei. Este o picturã minunatã, cãreia 
i-aº fi  acordat cu siguranþã premiul, dacã nu ar fi  
existat o altã imagine care, cred eu, întruchipeazã cel 
mai bine pacea.“



amenii au fost consternaþi
când regele le-a arãtat alegerea sa.



ceasta este imaginea pe care a ales-o regele.
    „Cred cã regele nostru a înnebunit“, 

a spus o femeie.
„Doar nu crede cu adevărat cã urâþenia aia reprezintã 
pacea“, a spus brutarul.
„Cred ar trebui sã gãsim pe cineva care ne înþelege 
arta“, a sugerat astrologul regelui.



„ oate gândiþi, pe bunã dreptate, cã nu ºtiu 
                nimic despre artã ºi nu înþeleg nimic din ceea 
ce reprezintã pacea“, a spus regele.
„Când am vãzut acest tablou, ºi eu am fost consternat. 
Întreaga naturã pare sã fi e turbatã, dar dacã priviþi la 
copacul biciuit de vânt, veþi observa, aºa cum am 
fãcut ºi eu, cã pe una dintre crengi se afl ã un cuib, iar 
în acel cuib este o micã pasãre, care se bucurã pentru 
cã mama ei i-a adus ceva de mâncare. Iar pentru 
mine, aceasta este cu adevãrat însemnãtatea pãcii. 
Atunci când inima ta este plinã de voioºie, când ai
o familie pentru care lupþi, nu conteazã ce se întâmplã 
în jurul tãu, deoarece cu pace poþi trece peste orice 
greutãþi.“



abloul a traversat multe alte regate ºi, treptat,
          cu toþii au înþeles mesajul regelui, iar inimile 
lor s-au umplut de pace.
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