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Pantofii roșii
A fost odată un sărman copil orfan 
care se îmbrăca doar în cârpe, iar 
pantofi nu avea deloc. Ea a căutat 
resturi de pânză, oriunde le-a găsit 
le-a adunat și cu timpul și-a cusut 
o pereche de pantofi, pe care i-a 
vopsit în roșu cu zeama fructelor 
de pădure. Acești pantofi erau 
foarte grosolani, dar îi iubea și o 
făceau să se simtă bogată, deși își 
petrecea zilele strângând mâncare 
în pădurea spinoasă până la lăsarea 
întunericului și în multe seri era 
obosită, înghețată și flămândă.
Dar într-o zi, când abia mai putea 
păși pe drum, îmbrăcată în zdrențe 
și pantofii ei roșii, o trăsură aurie 
a oprit lângă ea. Înăuntru stătea 
o femeie bătrână care i-a spus 
că o va lua acasă și o va trata ca 
pe propriul ei copil. Așadar, s-au 
dus la casa femeii bogate, părul 
copilei a fost spălată, pieptănată și 
legată cu o panglică satinată lată. 
Au îmbrăcat-o cu cea mai pură 
lenjerie albă și o rochie fină de lână, 
de culoare cenușie. Pe picioare a 
primit cei mai albi ciorapi și cei mai 
strălucitori pantofi negri. Când copila 
a întrebat: „Unde sunt hainele mele 
vechi și mai ales pantofii mei roșii?” 
bătrâna a spus că hainele au fost 
atât de murdare și pantofii atât de 
ridicoli încât le-a aruncat în foc și 
au fost arse scrum. Dar să nu-și mai 

facă griji că de acum va avea ceva 
mult mai bun.
Copila însă s-a simțit foarte tristă 
chiar și cu toate bogățiile din jur. 
Acei pantofi roșii făcuți de propriile 
ei mâini, cusuți din resturi pe care le 
găsise, îi dăduseră o mare fericire. 
De acum ea a fost rugrată să stea 
nemișcată tot timpul, să meargă și să 
nu sară niciodată, să nu alerge, să nu 
vorbească decât dacă este întrebată, 
era văzută, dar nu și auzită. Încet un 
foc secret a început să ardă în inima 
ei și ea a continuat să tânjească 
foarte tare după pantofii ei roșii.
În scurt timp a devenit destul de 
mare pentru a fi confirmată în ziua 
nevinovăției, iar bătrâna a dus-o 
la un bătrân cizmar infirm pentru 
a-i comanda o pereche specială de 
pantofi pentru această ocazie. În 
atelierul cizmarului însă, era deja 
o pereche de pantofi roșii din cea 
mai fină piele marocană, și stăteau 
acolo, și erau atât de frumoși încât 
practic străluceau. Deși pantofii de 
genul acesta ar fi scandalosi pentru 
ceremonia de la biserică, vederea 
bătrânei s-a estompat și astfel, când 
copilul a spus: „Aș dori să-i am pe 
aceștia”, bătrâna nu a putut vedea 
culoarea. A plătit prețul cizmarului, 
iar el i-a făcut cu ochiul copilei, în 
timp ce înfășura pantofii în pachet.
A doua zi, la biserică, enoriașii 
vorbeau și șopteau înainte și înapoi 
despre pantofii pe care îi purta 
această copilă. Doamne, erau roșii 
strălucitori, erau roșii ca merele 
lustruite. Toată lumea a dezaprobat, 
în afară de copilă. Copila iubea roșul 



pantofilor pentru că îi amintea de 
pantofii ei pierduți. În timp ce pontiful 
a intonat, corul a fredonat și orga a 
pompat, copila își întorcea picioarele 
dintr-un loc în altul, admirând 
pantofii roșii.
Până la sfârșitul zilei, bătrâna fusese 
informată de mulți despre pantofii 
roșii ai fetiței, i-a și scos din picioare 
și i-a pus deoparte în dulap spunând: 
„Niciodată, niciodată să nu mai 
porți acei pantofi!”  Dar duminica 
următoare copila nu s-a putut abține 
să nu se strecoare și să scoată din 
dulap pantofii roșii, și să meargă cu 
ele la biserică pe lângă bătrână.
De data aceasta, la ușa bisericii era 
un soldat bătrân cu brațul legat în 
ham, purta o jachetă și avea o barbă 
roșie care era ascuțită la capăt. El 
s-a înclinat și a cerut permisiunea să 
curețe de praf pantofii copilei. Ea și-a 
întins piciorul, iar soldatul a bătut 
pe tălpile pantofilor un mic cântec: 
wigga jig jig, care i-a gâdilat tălpile.                                      
,, Amintește-ți să rămâi la dans “ -  îi 
spusese el. A zâmbit și a făcut cu 
ochiul.
Și din nou, în biserică, toată lumea 
s-a uitat chiorâș la pantofii roșii a 
fetei. Dar îi iubea pentru că erau 
strălucitori ca purpuriul, strălucitori 
ca zmeura, strălucitori ca rodiile și 
cu greu se putea gândi la altceva. 
Nu auzi oamenii din jurul ei șoptind, 
nu auzea predica, nu auzea corul. 
Era îndrăgostită de această culoare 
care i-a amintit atât de mult de acei 
pantofi, pe care i-a pierdut.
În timp ce ea și bătrâna părăseau 
biserica, soldatul rănit, care mai 
devreme șterse praful de pe pantofi, 
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a strigat spre ei: „Oh, ce pantofi 
frumoși de dans ai, fată!” Cuvintele 
lui au făcut-o pe fată să se învârte 
de câteva ori înainte și înapoi. Dar 
odată ce picioarele ei au început să 
se miște, nu s-au mai putut opri și ea 
a dansat până la straturile de flori 
și după colțul bisericii, până când i 
s-a părut că și-a pierdut controlul 
complet asupra picioarelor. A dansat 
o gavotă și apoi un Csárdás și apoi 
un vals singură prin câmpuri, peste 
drum.
Vizitiul bătrânei a sărit și a alergat 
după ea, a luat-o în brațe și a adus-o 
înapoi la trăsură, dar picioarele 
fetei în pantofi roșii încă dansau în 
aer de parcă ar fi încă pe pământ. 
Bătrâna și vizitiul au tras și au tras și 
au încercat să-i scoată pantofii roșii. 
Era o  priveliște de toată frumusețea, 
toate pălăriile alandala, picioarele 
și jupoanele în aer, dar în cele din 
urmă picioarele copilei s-au calmat și 
pantofii erau scoși.
S-au întors acasă, iar bătrâna a 
trântit pantofii roșii pe raftul de 
sus al dulapului și i-a spus copilei: 
„Niciodată, niciodată să nu te mai 
atingi de aceștia!” Dar fata nu s-a 
putut abține să nu deschidă ușa 
dulapului măcar cât o fisură și să 
se uite înăuntru pentru a-i vedea 
strălucind acolo, în întuneric. Și dorul 
a umplut-o, pentru ea era cel mai 
frumos lucru și cea mai frumoasă 
culoare de pe fața pământului.
Nu după mult timp după ce bătrâna 
s-a îmbolnăvit, iar doctorii au plecat 
și au declarat că nu mai există nici 
o speranță, fata s-a strecurat prin 
cameră la dulapul unde erau ținuți 
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pantofii roșii. Ea și-a ridicat privirea 
sus pe raft și privea ca o persoană 
îndrăgostită. Privirea ei a devenit o 
dorință puternică, ca a unei persoane 
îndrăgostite mult de tot, și a luat 
pantofii de pe raft, și le-a încălțat, 
crezând că nu va face rău.  Doar 
pentru un moment, doar pentru puțin, 
nu pentru foarte mult timp. Dar de 
îndată ce pantofii i-au atins călcâiele 
și degetele de la picioare, a fost 
copleșită de dorința de a se mișca, 
de a se legăna și de a dansa.
Și așa, afară pe ușă a dansat, și 
a coborât treptele, mai întâi într-o 
gavotă, apoi un csárdás, apoi în 
vals amplu, în succesiune rapidă. 
Fata era în gloria ei și nu și-a dat 
seama că ar fi o problemă, până 
când a vrut să danseze în stânga, 
iar pantofii au dansat-o în dreapta, 
a vrut să danseze în centru, iar 
pantofii au dansat-o înapoi. Iar 
pantofii au dansat-o, și au dansat-o 
în jur. Și au insistat să danseze drept 
înainte. Părea că mai mult pantofii 
dansau fata, decât fata care dansa 
în pantofi, au dansat-o chiar pe 
drum, prin câmpurile noroioase, și 
în pădurea întunecată și mohorâtă, 
între  copaci și o puteai vedea 
mergând între doagele copacilor 
învârtindu-se și învârtindu-se.
Acolo, lângă un copac, era bătrânul 
soldat cu barbă roșie și brațul legat 
în ham,  îmbrăcat în jacheta lui, 
cu barba roșie ascuțită și a spus: 
„Oh, ce pantofi frumoși de dans!” 
Ea îngrozită, simțind dintr-o dată 
boală și semne de prevestire, a 

încercat să-și scoată pantofii, dar 
cu cât trăgea și cât trăgea, pantofii 
stăteau mai fermi, parcă  erau lipiți 
chiar de carnea ei. Ea a sărit într-un 
picior, apoi pe celălalt, încercând 
să-și scoată pantofii, dar piciorul de 
pe pământ a continuat să danseze, 
iar celălalt picior din mână, parcă a 
făcut și el parte din dans.
Și așa a dansat, și a dansat, și a 
dansat ea. Peste cele mai înalte 
dealuri și prin văi în ploaie, în zăpadă 
și în lumina soarelui ea dansa. 
Și a dansat în noaptea cea mai 
întunecată, și prin răsărit și prin apus, 
și tot dansa și în amurgul următor. 
Dar nu i-a căzut bine să danseze. A 
fost un dans groaznic, a fost un dans 
oribil și nu a fost odihnă pentru ea.
A dansat către curtea unei biserici 
dar acolo un spirit de groază nu 
i-a permis să intre. Spiritul a rostit 
aceste cuvinte asupra ei: „Vei dansa 
în pantofii tăi roșii până vei deveni 
ca o fantomă, până când pielea ta 
îți va atârna de pe oasele tale, până 
când nu mai rămâne nimic din tine 
decât măruntaiele care dansează. 
Vei dansa din ușă în ușă prin toate 
satele și vei bate la fiecare ușă de trei 
ori.  Când oamenii se vor uita afară, 
te vor vedea și se vor teme, că vor 
avea aceeași soartă ca și tine. Așa că 
dansați pantofi roșii, dansați. ”
Fata a implorat pentru milă, dar 
înainte să mai poată rosti vreun 
cuvânt, pantofii ei roșii au dus-o 
mai departe. Ea a dansat peste 
tufișuri cu spini, prin pâraie și peste 
garduri vii și mai departe, dansând 
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și dansând până când a ajuns la 
vechea ei casă, care a fost în doliu. 
Bătrâna care o primise în casa ei, 
murise. Totuși, chiar și așa, a dansat 
mai departe și a dansat, că trebuia 
să danseze.  Extrem de epuizat și 
îngrozit, a dansat spre pădurea în 
care locuia călăul.  Securea de pe 
peretele călăului a s-a mișcat și ea 
a început să tremure, în timp ce o 
simțea apropiindu-se tremura din ce 
în ce mai mult.
„Vă rog!” îl imploră ea pe călău în 
timp ce dansa lângă uşa lui. „Te rog, 
taie-mi pantofii pentru a mă elibera 
de această soartă îngrozitoare.” Iar 
călăul a tăiat cu toporul bretelele 
pantofilor roșii. Însă pantofii au 
rămas lipiți de picioarele ei. Și 
plângea, că astfel viața ei nu merită 
trăită. ,, Te rog, te rog să-mi tai 
picioarele!”  Pantofii roșii continuau 
să se lipească de picioarele ei, deci 
nu putea face nimic altceva. Călăul 
și-a ridicat toporul și i-a despărțit 
picioarele de trup. Iar pantofii roșii 
cu picioarele în ei au continuat să 
danseze prin pădure și peste deal și 
unde nu se mai vedeau. Și dacă nu 
ar fi atât de oribil, ar putea fi de râs, 
dar nu este. Iar acum fata era un 
biet schilod și trebuia să-și găsească 
propriul drum în lume ca slujitoare a 
altora și nu și-a mai dorit niciodată, 
niciodată, pantofi roșii și nu a mai 
dansat niciodată.


