
Enam Serdadu

By : Brothers Grimm

Pada suatu masa ada seorang pria yang hebat, dia telah membaktikan diri pada negara

dalam perang, dan mempunyai keberanian yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dia

dipecat tanpa alasan apapun dan hanya memiliki 3 keping uang logam sebagai

hartanya.

"Saya tidak akan diam saja melihat hal ini," katanya; "tunggu hingga saya menemukan

orang yang tepat untuk membantu saya, dan raja harus memberikan semua harta dari

negaranya sebelum masalah saya dengan dia selesai."

Kemudian, dengan penuh kemarahan, dia masuk ke dalam hutan, dan melihat satu

orang berdiri disana mencabuti enam buah pohon seolah-olah pohon itu adalah tangkai-

tangkai jagung. Dan dia berkata kepada orang itu,

"Maukah kamu menjadi orangku, dan ikut dengan saya?"

"Baiklah," jawab orang itu; "Saya harus membawa pulang sedikit kayu-kayu ini terlebih

kerumah ayah dan ibuku." Dan mengambil satu persatu pohon tersebut, dan

menggabungkannya dengan 5 pohon yang lain dan memanggulnya di pundak, dia lalu

berangkat pergi; segera setelah dia datang kembali, dia lalu ikut bersama dengan

pimpinannya, yang berkata, "Berdua kita bisa menghadapi seluruh dunia."

Dan tidak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan satu orang pemburu yang

berlutut pada satu kaki dan dengan hati-hati membidikkan senapannya.

"Pemburu," kata si pemimpin, "apa yang kamu bidik?" "Dua mil dari sini," jawabnya,

"ada seekor lalat yang hinggap pada pohon Oak, Saya bermaksud untuk menembak
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mata kiri dari lalat tersebut." "Oh, ikutlah dengan saya," kata si Pemimpin, "Bertiga kita

bisa menghadapi seluruh dunia"

Pemburu tersebut sangat ingin ikut dengannya, jadi mereka semua berangkat bersama

hingga mereka menemukan tujuh kincir angin, yang baling-baling layarnya berputar

dengan kencang, walaupun disana tidak ada angin yang bertiup dari arah manapun, dan

tak ada daun-daun yang bergerak.

"Wah," kata si Pemimpin, "Saya tidak bisa berpikir apa yang menggerakkan kincir angin,

berputar tanpa angin;" dan ketika mereka berjalan sekitar dua mil ke depan, mereka

bertemu dengan seseorang yang duduk diatas sebuah pohon, sedang menutup satu

lubang hidungnya dan meniupkan napasnya melalui lubang hidung yang satu.

"Sekarang," kata si Pemimpin, "Apa yang kamu lakukan diatas sana?"

"Dua mil dari sini," jawab orang itu, "disana ada tujuh kincir angin; saya meniupnya

hingga mereka dapat berputar." "Oh, ikutlah dengan saya," bujuk si Pemimpin,

"Berempat kita bisa menghadapi seluruh dunia."

Jadi si Peniup turun dan berangkat bersama mereka, dan setelah beberapa saat,

mereka bertemu dengan seseorang yang berdiri diatas satu kaki, dan kaki yang satunya

yang dilepas, tergeletak tidak jauh darinya. "Kamu terlihat mempunyai cara yang unik

saat beristirahat," kata si Pemimpin kepada orang itu. "Saya adalah seorang pelari,"

jawabnya, "dan untuk menjaga agar saya tidak bergerak terlalu cepat Saya telah

melepas sebuah kaki saya, Jika saya menggunakan kedua kaki saya, Saya akan jauh

lebih cepat dari pada burung yang terbang." "Oh, ikutlah dengan saya," kata si

Pemimpin, "Berlima kita bisa menghadapi seluruh dunia."

Jadi mereka akhirnya berangkat bersama, dan tidak lama setelahnya, mereka bertemu

dengan seseorang yang memakai satu topi kecil, dan dia memakainya hanya tepat

diatas satu telinganya saja. "Bersikaplah yang benar! bersikaplah yang benar!" kata si

Pemimpin; "dengan topi seperti itu, kamu kelihatan seperti orang bodoh."

"Saya tidak berani memakai topi ini dengan lurus," jawabnya lagi, "Jika saya

memakainya dengan lurus, akan terjadi badai salju dan semua burung yang terbang

akan membeku dan jatuh mati dari langit ke tanah." Oh, ikutlah dengan saya," kata si

Pemimpin; "Berenam kita bisa menghadapi seluruh dunia."

www.rajaebookgratis.com

http://rajaebookgratis.wordpress.com



Jadi orang yang keenam ikut berangkat bersama hingga mereka mencapai kota dimana

raja yang menyebabkan penderitaannya akan memulai pertandingan dimana siapapun

yang jadi pemenang akan dinikahkan dengan putrinya, tetapi siapapun yang kalah akan

dibunuh sebagai hukumannya. Lalu si Pemimpin maju kedepan dan berkata bahwa satu

dari orangnya akan mewakili dirinya dalam pertandingan tersebut. "Kalau begitu," kata

raja, "hidupnya harus dipertaruhkan, dan jika dia gagal, dia dan kamu harus dihukum

mati."

Ketika si Pemimpin telah setuju, dia memanggil si Pelari, dan memasangkan kakinya

yang kedua pada si Pelari. "Sekarang, lihat baik-baik," katanya, "dan berjuanglah agar

kita menang."

Telah disepakati bahwa siapapun yang paling pertama bisa membawa pulang air dari

anak sungai yang jauh dan telah ditentukan itu akan dianggap sebagai pemenang.

Sekarang putri raja dan si Pelari masing-masing mengambil kendi air, dan mereka mulai

berlari pada saat yang sama; tetapi dalam sekejap, ketika putri raja tersebut berlari agak

jauh, si Pelari sudah hilang dari pandangan karena dia berlari secepat angin. Dalam

sekejap dia telah mencapai anak sungai, mengisi kendinya dengan air dan berlari

pulang kembali. Ditengah perjalanan pulang, dia mulai merasa kelelahan, dan berhenti,

menaruh kendinya dilantai dan berbaring di tanah untuk tidur. Agar dapat terbangun

secepatnya dan tidak tertidur pulas, dia mengambil sebuah tulang tengkorak kuda yang

tergeletak didekatnya dan menggunakannya sebagai bantal. Sementara itu, putri raja,

yang sebenarnya juga pelari yang baik dan cukup baik untuk mengalahkan orang biasa,

telah mencapai anak sungai juga, mengisi kendinya dengan air, dan mempercepat

larinya pulang kembali, saat itu dia melihat si Pelari yang telah tertidur di tengah jalan.

"Hari ini adalah milik saya," dia berkata dengan gembira, dan dia mengosongkan dan

membuang air dari kendi si Pelari dan berlari pulang. Sekarang hampir semuanya telah

hilang tetapi si Pemburu yang juga berdiri di atas dinding kastil, dengan matanya yang

tajam dapat melihat semua yang terjadi.

"Kita tidak boleh kalah dari putri raja," katanya, dan dia mengisi senapannya, mulai

membidik dengan teliti dan menembak tengkorak kuda yang dijadikan bantal dibawah

kepala si Pelari tanpa melukai si Pelari. Si Pelari terbangun dan meloncat berdiri, dan
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melihat banya kendinya telah kosong dan putri raja sudah jauh berlari pulang ke tempat

pertandingan dimulai. Tanpa kehilangan keberaniannya, dia berlari kembali ke anak

sungai, mengisi kendinya kembali dengan air, dan untuk itu, dia berhasil lari pulang

kembali 10 menit sebelum putri raja tiba.

"Lihat," katanya; "ini adalah pertama kalinya saya benar-benar menggunakan kaki saya

untuk berlari"

Raja menjadi jengkel, dan putrinya lebih jengkel lagi, karena dia telah dikalahkan oleh

serdadu biasa yang telah dipecat; adn mereka berdua sepakat untuk menyingkirkan

serdadu beserta pengikutnya bersama-sama.

"Saya punya rencana," jawab sang Raja; "jangan takut tetapi kita harus mendiamkan

mereka selama-lamanya." Kemudian mereka menemui serdadu dan pengikutnya,

mengundang mereka untuk makan dan minum; dan sang Raja memimpin mereka

menuju ke sebuah ruangan, yang lantainya terbuat dari besi, pintunya juga terbuat dari

besi, dan di jendelanya terdapat rangka-rangka besi; dalam ruangan itu ada sebuah

meja yang penuh dengan makanan. "Sekarang, masuklah kedalam dan buatlah dirimu

senyaman mungkin," kata sang Raja.

Ketika serdadu dan pengikutnya semua masuk, dia mengunci pintu tersebut dari luar.

Dia kemudian memanggil tukang masak, dan menyuruhnya untuk membuat api yang

sangat besar dibawah ruangan tersebut hingga lantai besi menjadi sangat panas. Dan

tukang masak tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja, dan keenam

orang didalamnya mulai merasakan ruangan menjadi panas, tapi berpikir bahwa itu

karena makanan yang mereka makan, seiring dengan suhu ruangan yang bertambah

panas, mreka menyadari bahwa pintu dan jendela telah dikunci rapat, mereka

menyadari rencana jahat sang raja untuk membunuh mereka.

"Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah berhasil," kata laki-laki dengan topi kecil;

"Saya akan membawa badai salju yang akan membuat api merasa malu pada dirinya

sendiri dan merangkak pergi."
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Dia lalu memasang topinya lurus diatas kepala, dan secepat itu badai salju datang dan

membuat semua udara panas menjadi hilang dan makanan menjadi beku diatas meja.

Setelah satu atau dua jam berlalu, Raya menyangka bahwa mereka telah terbunuh

karena panas, dan menyuruh untuk membuka kembali pintu ruangan tersebut, dan

masuk kedalam untuk melihat keadaan mereka. Ketika pintu terbuka lebar, mereka

berenam ternyata selamat dan terlihat mereka telah siap untuk keluar untuk

menghangatkan diri karena ruangan tersebut terlalu dingin dan menyebabkan makanan

di meja menjadi beku. Dengan penuh kemarahan, raja mendatangi tukang masak,

mencaci dan menanyakan mengapa tukang masak itu tidak melaksanakan apa yang

diperintahkan.

"Ruangan tersebut cukup panas; kamu mungkin bisa melihatnya sendiri," kata tukang

masak. Sang Raja melihat kebawah ruangan besi tersebut dan melihat api yang

berkobar-kobar di bawahnya, dan mulai berpikir bahwa keenam orang itu tidak dapat

disingkirkan dengan cara itu. Dia mulai memikirkan rencana baru, jadi dia memanggil

serdadu yang menjadi pemimpin tersebut dan berkata kepadanya,

"Jika kamu tidak ingin menikahi putri saya dan memilih harta berupa emas, kamu boleh

mengambilnya sebanyak yang kamu mau."

"Baiklah, tuanku Raja," jawab si Pemimpin; "biarkan saya mengambil emas sebanyak

yang dapat dibawa oleh pengikutku, dan saya tidak akan menikahi putrimu." Raja setuju

bahwa si Pemimpin akan datang dalam dua minggu untuk mengambil emas yang

dijanjikan. Si Pemimpin memanggil semua penjahit yang ada di kerajaan tersebut dan

menyuruh mereka untuk membuat karung yang sangat besar dalam dua minggu. Dan

ketika karung itu telah siap, orang kuat (yang dijumpai mencabut dan mengikat pohon)

memanggul karung tersebut di pundaknya dan menghadap sang Raja.

"Siapa orang yang membawa buntalan sebesar rumah di pundaknya ini?" teriak sang

Raja, ketakutan karena memikirkan banyaknya emas yang bisa dibawa pergi. Dan satu

ton emas yang biasanya diseret oleh 16 orang kuat, hanya di panggulnya di pundak

dengan satu tangan.
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"Mengapa tidak kamu bawa lebih banyak lagi? emas ini hanya menutupi dasar dari

kantung ini!" Jadi raja menyuruh untuk mengisinya perlahan-lahan dengan seluruh

kekayaannya, dan walaupun begitu, kantung tersebut belum terisi setengah penuh.

"Bawa lebih banyak lagi!" teriak si Kuat; "harta-harta ini belum berarti apa-apa!"

Kemudian akhirnya 7000 kereta yang dimuati dengan emas yang dikumpulkan dari

seluruh kerajaan berakhir masuk dalam karungnya. "Kelihatannya belum terlalu penuh,"

katanya, "tetapi saya akan membawa apa yang bisa saya bawa." walaupun dalam

karung tersebut masih tersedia ruangan yang kosong. "Saya harus mengakhirinya

sekarang," katanya; "Jika tidak penuh, sepertinya lebih mudah untuk mengikatnya." Dan

orang kuat itu lalu menaikkan karung tersebut dipunggungnya dan berangkat pergi

bersama dengan teman-temannya.

Ketika sang Raja melihat semua kekayaan

dari kerajaanya dibawa oleh hanya satu

orang, dia merasa sangat marah, dan dia

memerintahkan pasukannya untuk mengejar

keenam orang itu dan merampas kembali

karung itu dari si Kuat.

Dua pasukan kuda segera dapat mengejar

mereka, memerintahkan keenam orang itu

untuk menyerah dan menjadi tawanan, dan

mengembalikan kembali karung harta itu atau

dibunuh.

"Menjadi tawanan, katamu?" kata orang yang bisa meniup, "mungkin kalian perlu

menari-nari di udara bersama-sama," dan menutup satu lubang hidungnya, dan

meniupkan napas melalui lubang yang satunya, pasukan tersebut beterbangan melewati

atas gunung. Tetapi komandan yang memiliki sembilan luka dan merupakan orang yang

pemberani, memohon agar mereka tidak dipermalukan. Si Peniup kemudian

menurunkannya perlahan-lahan dan memerintahkan agar mereka melaporkan ke sang

Raja bahwa pasukan apapun yang dikirim kan untuk mengejar mereka, akan mengalami

nasib yang sama dengan pasukan ini. Dan ketika sang Raja mendapat pesan tersebut,

berkata,
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"Biarkanlah mereka; mereka mempunyai hak atas harta itu." Jadi keenam orang itu

membawa pulang harta mereka, membagi-bagikannya dan hidup senang sampai akhir

hayat mereka.

Grethel yang cerdik

By : Brothers Grimm

Dahulu kala ada seorang tukang masak yang bernama Grethel yang suka memakai

sepatu bertumit merah, yang ketika keluar rumah selalu merasa bebas dan memiliki

perasaan yang sangat baik. Ketika dia kembali ke rumah lagi, dia selalu meminum

segelas anggur untuk menyegarkan diri, dan ketika minuman anggur tersebut memberi

nafsu makan kepadanya, dia akan memakan makanan yang terbaik dari apapun yang

dimasaknya hingga dia merasa cukup kenyang. Untuk itu dia selalu berkata "Seorang

tukang masak harus tahu mencicipi apapun".

Suatu hari tuannya berkata kepadanya "Grethel, saya menunggu kedatangan tamu pada

malam ini, kamu harus menyiapkan sepasang masakan ayam". "Tentu saja tuan" jawab

Grethel. Lalu dia memotong ayam, membersihkannya dan kemudian mencabuti

bulunya, lalu ketika menjelang malam, dia memanggang ayam tersebut di api hingga

matang. Ketika ayam tersebut mulai berwarna coklat dan hampir selesai dipanggang,

tamu tersebut belum juga datang.

"Jika tamu tersebut tidak datang cepat" kata Grethel kepada tuannya, "Saya harus

mengeluarkan ayam tersebut dari api, sayang sekali apabila kita tidak memakannya

sekarang justru pada saat ayam tersebut hampir siap." Dan tuannya berkata dia sendiri

akan berlari mengundang tamunya. Saat tuannya mulai membalikkan badannya, Grethel

mengambil ayam tersebut dari api.
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"Berdiri begitu lama dekat api," kata Grethel, "membuat kita menjadi panas dan

kehausan, dan siapa yang tahu apabila mereka akan datang atau tidak! sementara ini

saya akan turun ke ruang penyimpanan dan mengambil segelas minuman." Jadi dia lari

kebawah, mengambil sebuah mug, dan berkata, "Ini dia!" dengan satu tegukan besar.

"Satu minuman yang baik sepantasnya tidak disia-siakan," dia berkata lagi "dan tidak

seharusnya berakhir dengan cepat," jadi dia mengambil tegukan yang besar kembali.

Kemudian dia pergi keatas dan menaruh ayam tadi di panggangan api kembali,

mengolesinya dengan mentega. Sekarang begitu mencium bau yang sangat sedap,

Grethel berkata, "Saya harus tahu apakah rasanya memang seenak baunya," Dia mulai

menjilati jarinya dan berkata lagi sendiri, "Ya.. ayam ini sangat sedap, sayang sekali bila

tidak ada orang disini yang memakannya!"

Jadi dia menengok keluar jendela untuk melihat apakah tuan dan tamunya sudah

datang, tapi dia tidak melihat siapapun yang datang jadi dia kembali ke ayam tersebut.

"Aduh, satu sayapnya mulai hangus!" dan berkata lagi, "Sebaiknya bagian itu saya

makan." Jadia dia memotong sayap ayam panggang tersebut dan mulai memakannya,

rasanya memang enak, kemudian dia berpikir,

"Saya sebaiknya memotong sayap yang satunya lagi, agar tuanku tidak akan menyadari

bahwa ayam panggang tersebut kehilangan sayap disebelah." Dan ketika kedua sayap

telah dimakan, dia kembali melihat keluar jendela untuk mencari tuannya, tetapi masih

belum juga ada yang datang.

"Siapa yang tahu, apakah mereka akan datang atau tidak? mungkin mereka bermalam

di penginapan."Setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi "Saya harus membuat diri saya

senang, dan pertama kali saya harus minum minuman yang enak dan kemudian makan

makanan yang lezat, semua hal ini tidak bisa disia-siakan." Jadia dia lari ke ruang

penyimpanan dan mengambil minuman yang sangat besar, dan mulai memakan ayam

tersebut dengan rasa kenikmatan yang besar. Ketika semua sudah selesai, dan tuannya

masih belum datang, mata Grethel mengarah ke ayam yang satunya lagi, dan berkata,

"Apa yang didapat oleh ayam yang satu, harus didapat pula oleh ayam yang lain,

sungguh tidak adil apabila mereka tidak mendapat perlakuan yang sama; mungkin

sambil minum saya bisa menyelesaikan ayam yang satunya lagi." Jadi dia meneguk

minumannya kembali dan mulai memakan ayam yang satunya lagi.
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Tepat ketika dia sedang makan, dia mendengar tuannya datang. "Cepat Grethel,"

tuannya berteriak dari luar, "tamu tersebut sudah datang!" "Baik tuan," dia menjawab,

"makanan tersebut sudah siap." Tuannya pergi ke meja makan dan mengambil pisau

pemotong yang sudah disiapkan untuk memotong ayam dan mulai menajamkannya.

Saat itu, tamu tersebut datang dan mengetuk pintu dengan halus. Grethel berlari keluar

untuk melihat siapa yang datang, dan ketika dia berpapasan dengan tamu tersebut, dia

meletakkan jarinya di bibir dan berkata, "Hush! cepat lari dari sini, jika tuan saya

menangkapmu, ini akan membawa akibat yang buruk untuk kamu; dia mengundangmu

untuk makan, tetapi sebenarnya dia ingin memotong telingamu! Coba dengar, dia

sedang mengasah pisaunya!"

Tamu tersebut, mendengarkan suara pisau yang diasah, berbalik pergi secepatnya. Dan

Grethel berteriak ke tuannya, "Tamu tersebut telah pergi membawa sesuatu dari rumah

ini!".

"Apa yang terjadi, Grethel? apa maksud mu?" dia bertanya.

"Dia telah pergi dan membawa lari dua buah ayam yang telah saya siapkan tadi."

"Itu adalah sifat yang buruk!" kata

tuannya, dia merasa sayang pada ayam

panggang tersebut; "dia mungkin mau

menyisakan satu untuk saya makan."

Dan dia memanggil tamunya dan

menyuruhnya untuk berhenti, tetapi

tamu tersebut seolah-olah tidak

mendengarnya; kemudian tuannya

tersebut mulai berlari mengejar tamunya

dengan pisau masih ditangan dan

berteriak,"hanya satu! hanya satu!" dia

bermaksud agar tamu tersebut setidak-

tidaknya memberikan dia satu ayam panggang dan tidak membawa kedua-duanya,

tetapi tamu tersebut mengira bahwa dia menginginkan satu telinganya, jadi dia berlari

semakin kencang menuju kerumahnya sendiri.
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Tujuh Burung Gagak

By : Brothers Grimm

Dahulu, ada seorang laki-laki yang memiliki tujuh orang anak laki-laki, dan laki-laki

tersebut belum memiliki anak perempuan yang lama diidam-idamkannya. Seriiring

dengan berjalannya waktu, istrinya akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Laki-

laki tersebut sangat gembira, tetapi anak perempuan yang baru lahir itu sangat kecil dan

sering sakit-sakitan. Seorang tabib memberitahu laki-laki tersebut agar mengambil air

yang ada pada suatu sumur dan memandikan anak perempuannya yang sakit-sakitan

dengan air dari sumur itu agar anak tersebut memperoleh berkah dan kesehatan yang

baik. Sang ayah lalu menyuruh salah seorang anak laki-lakinya untuk mengambil air dari

sumur tersebut. Enam orang anak laki-laki lainnya ingin ikut untuk mengambil air dan

masing-masing anak laki-laki itu sangat ingin untuk mendapatkan air tersebut terlebih

dahulu karena rasa sayangnya terhadap adik perempuan satu-satunya. Ketika mereka

tiba di sumur dan semua berusaha untuk mengisi kendi yang diberikan kepada mereka,

kendi tersebut jatuh ke dalam sumur. Ketujuh anak laki-laki tersebut hanya terdiam dan

tidak tahu harus melakukan apa untuk mengambil kendi yang jatuh, dan tak satupun dari

mereka berani untuk pulang kerumahnya.

Ayahnya yang menunggu di rumah akhirnya hilang kesabarannya dan berkata, "Mereka

pasti lupa karena bermain-main, anak nakal!" Karena takut anak perempuannya

bertambah sakit, dia lalu berteriak marah, "Saya berharap anak laki-lakiku semua

berubah menjadi burung gagak." Saat kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar

kepakan sayap yang terbang di udara, sang Ayah lalu keluar dan melihat tujuh ekor

burung gagak hitam terbang menjauh. Sang Ayah menjadi sangat menyesal karena

mengeluarkan kata-kata kutukan dan tidak tahu bagaimana membatalkan kutukan itu.

Tetapi walaupun kehilangan tujuh orang anak laki-lakinya, sang Ayah dan Ibu masih

mendapatkan penghiburan karena kesehatan anak perempuannya berangsur-angsur

membaik dan akhirnya anak perempuan tersebut tumbuh menjadi gadis yang cantik.

Gadis itu tidak pernah mengetahui bahwa dia mempunyai tujuh orang kakak laki-laki

karena orangtuanya tidak pernah memberitahu dia, sampai suatu hari secara tidak

sengaja gadis tersebut mendengar percakapan beberapa orang, "Gadis tersebut
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memang sangat cantik, tetapi gadis tersebut harus disalahkan karena mengakibatkan

nasib buruk pada ketujuh saudaranya." Gadis tersebut menjadi sangat sedih dan

bertanya kepada orangtuanya tentang ketujuh saudaranya. Akhirnya orangtuanya

menceritakan semua kejadian yang menimpa ketujuh saudara gadis itu. Sang Gadis

menjadi sangat sedih dan bertekad untuk mencari ketujuh saudaranya secara diam-

diam. Dia tidak membawa apapun kecuali sebuah cincin kecil milik orangtuanya, sebuah

roti untuk menahan lapar dan sedikit air untuk menahan haus.

Gadis tersebut berjalan terus, terus sampai ke ujung dunia. Dia menemui matahari,

tetapi matahari terlalu panas, lalu dia kemudian menemui bulan, tetapi bulan terlalu

dingin, lalu dia menemui bintang-bintang yang ramah kepadanya. Saat bintang fajar

muncul, bintang tersebut memberikan dia sebuah tulang ayam dan berkata, "Kamu

harus menggunakan tulang ini sebagai kunci untuk membuka gunung yang terbuat dari

gelas, disana kamu akan dapat menemukan saudara-saudaramu.

Gadis tersebut kemudian mengambil tulang tersebut, menyimpannya dengan hati-hati di

pakaiannya dan pergi ke arah gunung yang di tunjuk oleh bintang fajar. Ketika dia telah

tiba di gunung tersebut, dia baru sadar bahwa tulang untuk membuka kunci gerbang

gunung telah hilang. Karena dia berharap untuk menolong ketujuh saudaranya, maka

sang Gadis lalu mengambil sebilah pisau, memotong jari kelingkingnya dan

meletakkannya di depan pintu gerbang. Pintu tersebut kemudian terbuka dan sang

Gadis dapat masuk kedalam, dimana seorang kerdil menemuinya dan bertanya

kepadanya, "Anakku, apa yang kamu cari?" "Saya mencari tujuh saudaraku, tujuh

burung gagak," balas sang Gadis. Orang kerdil tersebut lalu berkata, "Tuanku belum

pulang ke rumah, jika kamu ingin menemuinya, silahkan masuk dan kamu boleh

menunggunya di sini." Lalu orang kerdil tersebut menyiapkan makan siang pada tujuh

piring kecil untuk ketujuh saudara laki-laki sang Gadis yang telah menjadi burung gagak.

Karena lapar, sang Gadis mengambil dan memakan sedikit makanan yang ada pada

tiap-tiap piring dan minum sedikit dari tiap-tiap gelas kecil yang ada. Tetapi pada gelas

yang terakhir, dia menjatuhkan cincin milik orangtuanya yang dibawa bersamanya.

Tiba-tiba dia mendengar kepakan sayap burung di udara, dan saat itu orang kerdil itu

berkata, "Sekarang tuanku sudah datang." Saat ketujuh burung gagak akan mulai

makan, mereka menyadari bahwa seseorang telah memakan sedikit makanan dari
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piring mereka. "Siapa yang telah memakan makananku, dan meminum minumanku?"

kata salah satunya. Saat burung gagak yang terakhir minum dari gelasnya, sebuah

cincin masuk ke mulutnya dan ketika burung tersebut memperhatikan cincin tersebut,

burung gagak tersebut berkata, "Diberkatilah kita, saudara perempuan kita yang

tersayang mungkin ada disini, inilah saatnya kita bisa terbebas dari kutukan." Sang

Gadis yang berdiri di belakang pintu mendengar perkataan mereka, akhirnya maju

kedepan dan saat itu pula, ketujuh burung gagak berubah kembali menjadi manusia.

Mereka akhirnya berpelukan dan pulang bersama ke rumah mereka dengan bahagia.

Pangeran Kodok

By : Brothers Grimm

Pada jaman dahulu kala, ketika saat itu dengan mengharapkan sesuatu, hal itu dapat

terwujud, ada seorang Raja yang mempunyai putri-putri yang sangat cantik jelita, dan

putrinya yang termuda begitu cantiknya sehingga matahari sendiri yang melihat

kecantikan putri termuda itu menjadi ragu-ragu untuk bersinar. Di dekat istana tersebut

terletak hutan kayu yang gelap dan rimbun, dan di hutan tersebut, di bawah sebuah

pohon tua yang mempunyai daun-daun berbentuk hati, terletak sebuah sumur; dan

ketika cuaca panas, putri Raja yang termuda sering ke hutan tersebut untuk duduk di

tepi sumur yang dingin, dan jika waktu terasa panjang dan membosankan, dia akan

mengeluarkan bola yang terbuat dari emas, melemparkannya ke atas dan

menangkapnya kembali, hal ini menjadi hiburan putri raja untuk melewatkan waktu.

Suatu ketika, bola emas itu dimainkan dan dilempar-lemparkan keatas, bola emas itu

tergelincir dari tangan putri Raja dan terjatuh di tanah dekat sumur lalu terguling masuk

ke dalam sumur tersebut. Mata putri raja hanya bisa memandangi bola tersebut
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meluncur kedalam sumur yang dalam, begitu dalamnya hingga dasar sumur tidak

kelihatan lagi. Putri raja tersebut mulai menangis, dan terus menangis seolah-olah tidak

ada yang bisa menghiburnya lagi. Di tengah-tengah tangisannya dia mendengarkan

satu suara yang berkata kepadanya,

"Apa yang membuat kamu begitu sedih, sang Putri? air matamu dapat melelehkan hati

yang terbuat dari batu."

Dan ketika putri raja tersebut melihat darimana sumber suara tersebut berasal, tidak ada

seseorangpun yang kelihatan, hanya seekor kodok yang menjulurkan kepala besarnya

yang jelek keluar dari air.

"Oh, kamukah yang berbicara?" kata sang putri; "Saya menangis karena bola emas

saya tergelincir dan jatuh kedalam sumur."

"Jangan kuatir, jangan menangis," jawab sang kodok, "Saya bisa menolong kamu; tetapi

apa yang bisa kamu berikan kepada saya apabila saya dapat mengambil bola emas

tersebut?"

"Apapun yang kamu inginkan," katanya; "pakaian, mutiara dan perhiasan manapun yang

kamu mau, ataupun mahkota emas yang saya pakai ini."

"Pakaian, mutiara, perhiasan dan mahkota emas mu bukanlah untuk saya," jawab sang

kodok; "Bila saja kamu menyukaiku, dan menganggap saya sebagai teman bermain,

dan membiarkan saya duduk di mejamu, dan makan dari piringmu, dan minum dari

gelasmu, dan tidur di ranjangmu, - jika kamu berjanji akan melakukan semua ini, saya

akan menyelam ke bawah sumur dan mengambilkan bola emas tersebut untuk kamu."

"Ya tentu," jawab sang putri raja; "Saya berjanji akan melakukan semua yang kamu

minta jika kamu mau mengambilkan bola emas ku."

Tetapi putri raja tersebut berpikir, "Omong kosong apa yang dikatakan oleh kodok ini!

seolah-olah sang kodok ini bisa melakukan apa yang dimintanya selain berkoak-koak

dengan kodok lain, bagaimana dia bisa menjadi pendamping seseorang."
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Tetapi kodok tersebut, begitu mendengar sang putri mengucapkan janjinya, menarik

kepalanya masuk kembali ke dalam ari dan mulai menyelam turu, setelah beberapa saat

dia kembali kepermukaan dengan bola emas pada mulutnya dan melemparkannya ke

atas rumput.

Putri raja menjadi sangat senang melihat mainannya kembali, dan dia mengambilnya

dengan cepat dan lari menjauh.

"Berhenti, berhenti!" teriak sang kodok; "bawalah aku pergi juga, saya tidak dapat lari

secepat kamu!"

Tetapi hal itu tidak berguna karena sang putri itu tidak mau mendengarkannya dan

mempercepat larinya pulang ke rumah, dan dengan cepat melupakan kejadian dengan

sang kodok, yang masuk kembali ke dalam sumur.

Hari berikutnya, ketika putri Raja sedang duduk di meja makan dan makan bersama

Raja dan menteri-menterinya di piring emasnya, terdengar suara sesuatu yang

meloncat-loncat di tangga, dan kemudian terdengar suara ketukan di pintu dan sebuah

suara yang berkata "Putri raja yang termuda, biarkanlah saya masuk!"

Putri Raja yang termuda itu kemudian berjalan ke pintu dan membuka pintu tersebut,

ketika dia melihat seekor kodok yang duduk di luar, dia menutup pintu tersebut kembali

dengan cepat dan tergesa-gesa duduk kembali di kursinya dengan perasaan gelisah.

Raja yang menyadari perubahan tersebut berkata,

"Anakku, apa yang kamu takutkan? apakah ada raksasa berdiri di luar pintu dan siap

untuk membawa kamu pergi?"

"Oh.. tidak," jawabnya; "tidak ada raksasa, hanya kodok jelek."

"Dan apa yang kodok itu minta?" tanya sang Raja.

"Oh papa," jawabnya, "ketika saya sedang duduk di sumur kemarin dan bermain dengan

bola emas, bola tersebut tergelincir jatuh ke dalam sumur, dan ketika saya menangis
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karena kehilangan bola emas itu, seekor kodok datang dan berjanji untuk mengambilkan

bola tersebut dengan syarat bahwa saya akan membiarkannya menemaniku, tetapi saya

berpikir bahwa dia tidak mungkin meninggalkan air dan mendatangiku; sekarang dia

berada di luar pintu, dan ingin datang kepadaku."

Dan kemudian mereka semua mendengar kembali ketukan kedua di pintu dan berkata,

"Putri Raja yang termuda, bukalah pintu untuk saya!, Apa yang pernah kamu janjikan

kepadaku? Putri Raja yang termuda, bukalah pintu untukku!"

"Apa yang pernah kamu janjikan harus kamu penuhi," kata sang Raja; "sekarang

biarkanlah dia masuk."

Ketika dia membuka pintu, kodok tersebut melompat masuk, mengikutinya terus hingga

putri tersebut duduk kembali di kursinya. Kemudian dia berhenti dan memohon,

"Angkatlah saya supaya saya bisa duduk denganmu."

Tetapi putri Raja tidak memperdulikan kodok tersebut sampai sang Raja

memerintahkannya kembali. Ketika sang kodok sudah duduk di kursi, dia meminta agar

dia dinaikkan di atas meja, dan disana dia berkata lagi,

"Sekarang bisakah kamu menarik piring makanmu lebih dekat, agar kita bisa makan

bersama."

Dan putri Raja tersebut melakukan apa yang diminta oleh sang kodok, tetapi semua

dapat melihat bahwa putri tersebut hanya terpaksa melakukannya.

"Saya merasa cukup sekarang," kata sang kodok pada akhirnya, "dan saya merasa

sangat lelah, kamu harus membawa saya ke kamarmu, saya akan tidur di ranjangmu."

Kemudian putri Raja tersebut mulai menangis membayangkan kodok yang dingin

tersebut tidur di tempat tidurnya yang bersih. Sekarang sang Raja dengan marah

berkata kepada putrinya,

"Kamu adalah putri Raja dan apa yang kamu janjikan harus kamu penuhi."
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Sekarang putri Raja mengangkat kodok tersebut dengan tangannya, membawanya ke

kamarnya di lantai atas dan menaruhnya di sudut kamar, dan ketika sang putri mulai

berbaring untuk tidur, kodok tersebut datang dan berkata, "Saya sekarang lelah dan

ingin tidur seperti kamu, angkatlah saya keatas ranjangmu, atau saya akan

melaporkannya kepada ayahmu."

Putri raja tersebut menjadi sangat marah, mengangkat kodok tersebut keatas dan

melemparkannya ke dinding sambil menangis,

"Diamlah kamu kodok jelek!"

Tetapi ketika kodok tersebut jatuh ke lantai, dia berubah dari kodok menjadi seseorang

pangeran yang sangat tampan. Saat itu juga pangeran tersebut menceritakan semua

kejadian yang dialami, bagaimana seorang penyihir telah membuat kutukan kepada

pangeran tersebut, dan tidak ada yang bisa melepaskan kutukan tersebut kecuali sang

putri yang telah di takdirkan untuk

bersama-sama memerintah di

kerajaannya.

Dengan persetujuan Raja, mereka berdua

dinikahkan dan saat itu datanglah sebuah

kereta kencana yang ditarik oleh delapan

ekor kuda dan diiringi oleh Henry pelayan

setia sang Pangeran untuk membawa

sang Putri dan sang Pangeran ke

kerajaannya sendiri. Ketika kereta tersebut

mulai berjalan membawa keduanya, sang

Pangeran mendengarkan suara seperti ada yang patah di belakang kereta. Saat itu

sang Pangeran langsung berkata kepada Henry pelayan setia, "Henry, roda kereta

mungkin patah!", tetapi Henry menjawab, "Roda kereta tidak patah, hanya ikatan rantai

yang mengikat hatiku yang patah, akhirnya saya bisa terbebas dari ikatan ini".

Ternyata Henry pelayan setia telah mengikat hatinya dengan rantai saat sang Pangeran

dikutuk menjadi kodok agar dapat ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh sang
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Pangeran, dan sekarang rantai tersebut telah terputus karena hatinya sangat

berbahagia melihat sang Pangeran terbebas dari kutukan.

Puteri Tidur

By : Brothers Grimm

Di jaman dahulu kala, hiduplah seorang Raja dan Ratu yang tidak memiliki anak;

masalah ini membuat Raja dan Ratu sangatlah sedih. Tetapi di suatu hari, ketika sang

Ratu berjalan di tepi sungai, seekor ikan kecil mengangkat kepalanya keluar dari air dan

berkata, "Apa yang kamu inginkan akan terpenuhi, dan kamu akan segera mempunyai

seorang putri."

Apa yang ikan kecil tersebut ramalkan segera menjadi kenyataan; dan sang Ratu

melahirkan seorang gadis kecil yang sangat cantik sehingga sang Raja tidak dapat

menahan kegembiraannya dan mengadakan perjamuan besar besaran. Dia lalu

mengundang semua sanak keluarga, teman dan seluruh penduduk dikerajaannya.

Semua peri yang ada dikerajaannya juga turut diundang agar mereka dapat ikut

menjaga dan memberikan berkah kepada putri kecilnya. Di kerajaannya terdapat tiga

belas orang peri dan sang Raja hanya memiliki dua belas piring emas, sehingga Raja

tersebut memutuskan untuk mengundang dua belas orang peri saja dan tidak

mengundang peri yang ketiga belas. Semua tamu dan peri telah hadir dan setelah

perjamuan mereka memberikan hadiah-hadiah terbaiknya untuk putri kecil itu, satu

orang peri memberikan kebaikan, peri yang lainnya memberikan kecantikan, yang

lainnya lagi memberikan kekayaan, dan begitu pula dengan peri-peri yang lainnya

sehingga putri kecil itu hampir mendapatkan semua hal-hal yang terbaik yang ada di

dunia. Ketika peri yang kesebelas selesai memberikan berkahnya, peri ketiga belas

yang tidak mendapat undangan dan menjadi sangat marah itu, datang dan membalas

dendam. Dia berkata, "Putri Raja dalam usianya yang kelima belas akan tertusuk oleh

jarum jahit dan meninggal." Kemudian peri yang kedua belas yang belum memberikan

berkahnya kepada sang Putri, maju kedepan dan berkata bahwa kutukan yang

dikatakan oleh peri ketiga belas tersebut akan terjadi, tetapi dia dapat memperlunak

kutukan itu, dan berkata bahwa sang Putri tidak akan meninggal, tetapi hanya jatuh

tertidur selama seratus tahun.
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Raja berharap agar dia dapat menyelamatkan putri kesayangannya dari ancaman

kutukan itu dan memerintahkan semua jarum jahit di istananya harus di bawa keluar dan

dimusnahkan. Sementara itu, semua berkah yang diberikan oleh peri-peri tadi terwujud,

sang Putri menjadi sangat cantik, baik budi, ramah-tamah dan bijaksana, hingga semua

orang mencintainya. Tepat pada usianya yang kelima belas, Raja dan Ratu kebetulan

meninggalkan istana, dan sang Putri ditinggalkan sendiri di istana. Sang Putri

menjelajah di istana sendirian dan melihat kamar-kamar yang ada pada istana itu,

hingga akhirnya dia masuk ke satu menara tua dimana terletak satu tangga sempit

menuju ke atas yang berakhir dengan satu pintu kecil. Pada pintu tersebut tergantung

sebuah kunci emas, dan ketika dia membuka pintu tersebut, dilihatnya seorang wanita

tua sedang menjahit dengan jarum jahit dan kelihatan sangat sibuk.

"Hai ibu yang baik," kata sang Putri, "Apa yang kamu lakukan disini?"

"Menjahit dan menyulam," kata wanita tua itu, kemudian menganggukkan kepalanya.

"Betapa cantiknya hasil sulaman mu!" kata sang Putri, dan mengambil jarum jahit dan

mulai ikut menyulam. Tetapi secara tidak sengaja dia tertusuk oleh jarum tersebut dan

apa yang diramalkan sewaktu dia masih kecil, terjadi, sang Putri jatuh ke tanah seolah-

olah tidak bernyawa lagi.

Seperti yang diramalkan bahwa walaupun sang Putri akan tertusuk oleh jarum jahit,

sang Putri tidak akan meninggal, melainkan hanya akan tertidur pulas; Raja dan Ratu

yang baru saja pulang ke istana, beserta semua menteri juga jatuh tertidur, kuda di

kandang, anjing di halaman, burung merpati di atas atap dan lalat yang berada di

dinding, semuanya jatuh tertidur. Bahkan api yang menyalapun menjadi terhenti, daging

yang dipanggang menjadi kaku, tukang masak, yang saat itu sedang menarik rambut

seorang anak kecil yang melakukan hal-hal yang kurang baik, juga jatuh tertidur,

semuanya tertidur pulas dan diam.

Dengan cepat tanaman-tanaman liar berduri di sekitar istana tumbuh dan memagari

istana, dan setiap tahun bertambah tebal dan tebal hingga akhirnya semua tempat di

telah dikelilingi oleh tanaman tersebut dan menjadi tidak kelihatan lagi. Bahkan atap dan

cerobong asap juga sudah tidak dapat dilihat karena telah tertutup oleh tanaman
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tersebut. Tetapi kabar tentang putri cantik yang tertidur menyebar ke seluruh daratan

sehingga banyak anak-anak Raja dan Pangeran mencoba untuk datang dan berusaha

untuk masuk ke dalam istana itu. Tetapi mereka tidak pernah dapat berhasil karena duri

dan tanaman yang terhampar menjalin dan menjerat mereka seolah-olah mereka

dipegang oleh tangan, dan akhirnya mereka tidak dapat maju lagi.

Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang yang telah tua menceritakan cerita tentang

seorang putri raja yang sangat cantik, betapa tebalnya duri yang memagari istana putri

tersebut, dan betapa indahnya istana yang terselubung dalam duri itu. Dia juga

menceritakan apa yang didengarnya dari kakeknya dahulu bahwa banyak pangeran

telah mencoba untuk menembus semak belukar tersebut, tetapi semuanya tidak pernah

ada yang berhasil.

Kemudian seorang pangeran yang mendengar ceritanya berkata, "Semua cerita ini tidak

akan menakutkan saya, Saya akan pergi dan melihat Putri Tidur tersebut." Walaupun

orang tua yang bercerita tadi telah mencegah pangeran itu untuk pergi, pangeran

tersebut tetap memaksa untuk pergi.

Saat ini, seratus tahun telah berlalu,

dan ketika pangeran tersebut datang

ke semak belukar yang memagari

istana, yang dilihatnya hanyalah

tanaman-tanaman yang indah yang

dapat dilaluinya dengan mudah.

Tanaman tersebut menutup kembali

dengan rapat ketika pangeran tersebut

telah melaluinya. Ketika pangeran

tersebut akhirnya tiba di istana,

dilihatnya anjing yang ada di halaman

sedang tertidur, begitu juga kuda yang ada di kandang istana, dan di atap dilihatnya

burung merpati yang juga tertidur dengan kepala dibawah sayapnya; dan ketika dia

masuk ke istana, dia melihat lalat tertidur di dinding istana, dan tukang masak masih

memegang rambut anak yang kelihatan meringis dalam tidur, seolah-olah tukang masak

itu ingin memukuli anak tersebut.
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Ketika dia masuk lebih kedalam, semuanya terasa begitu sunyi sehingga dia bisa

mendengar suara nafasnya sendiri hingga dia tiba di menara tua dan membuka pintu

dimana Putri Tidur tersebut berada. Putri Tidur terlihat begitu cantik sehingga sang

Pangeran tidak dapat melepaskan matanya dari sang Putri. Sang Pangeran lalu berlutut

dan mencium sang Putri. Saat itulah sang Putri membuka matanya dan terbangun,

tersenyum kepada sang Pangeran karena kutukan sang peri ketiga belas telah patah.

Mereka berdua lalu keluar dari menara tersebut dan saat itu Raja dan Ratu juga telah

terbangun termasuk semua menterinya yang saling memandang dengan takjub. Kuda-

kuda istana pun terbangun dan meringkik, anjing-anjing juga melompat bangun dan

menggonggong, burung-burung merpati di atap mengeluarkan kepalanya dari bawah

sayapnya, melihat sekeliling lalu terbang ke langit; lalat yang didinding langsung

beterbangan kembali; api didapur kembali menyala; tukang masak yang tadinya

memegang rambut seorang anak laki-laki dan ingin menghukumnya melanjutkan

hukumannya dengan memutar telinga anak tersebut hingga anak tersebut menangis.

Akhirnya Raja dan Ratu mengadakan pesta pernikahan untuk sang Putri dan Pangeran

yang berakhir dengan kebahagiaan sepanjang hidup mereka.

Tiga Orang Wanita Penenun

By : Brothers Grimm

Dahulu kala ada seorang gadis yang sangat malas dan tidak pernah mau menenun kain,

dan ibunya tidak pernah bisa membujuk gadis tersebut untuk melakukan apa yang harus

dilakukan. Akhirnya ibunya menjadi sangat marah dan kehilangan kesabaran dan mulai

memukul anak gadisnya dengan keras. Pada saat itu Ratu yang kebetulan lewat,
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berhenti di depan rumah gadis tersebut karena mendengar gadis itu menangis. Ratu

kemudian masuk ke dalam rumah dan bertanya apa yang terjadi pada gadis itu dan

mengapa ibunya memukuli anak gadisnya sampai-sampai semua orang yang berada di

jalan dapat mendengarkan gadis tersebut menangis.

Ibu gadis tersebut menjadi sangat malu untuk mengakui kemalasan anak gadisnya,

sehingga dia berkata, "Saya tidak bisa menghentikan dia menenun, dia selalu ingin

mengerjakannya setiap waktu dan saya terlalu miskin sehingga tidak bisa menyediakan

dia rami - bahan untuk ditenun yang cukup."

Kemudian Ratu menjawab, "Saya sangat senang mendengar suara roda alat pemintal,

dan saya merasa senang mendengarkan mereka bersenandung, biarkanlah saya

membawa putrimu ke istana, saya mempunyai banyak rami dan bahan tenung, di sana

dia dapat memintal dengan hati gembira."

Ibu gadis tersebut sangat senang mendengarkan tawaran itu, dan Ratu pun kemudian

membawa gadis tersebut bersamanya. Ketika mereka mencapai istana, Ratu

memperlihatkan tiga ruangan yang penuh dengan rami dan bahan tenun yang terbaik

yang ada di kerajaannya.

"Sekarang kamu dapat menenun rami ini," Katanya, "dan bila kamu berhasil

menyelesaikannya, kamu akan saya nikahkan dengan putra tertua saya; kamu mungkin

miskin tapi saya tidak akan memperdulikan hal itu, kain yang kamu buat dari rami ini

cukup sebagai emas kawin,"

Gadis itu ketakutan dalam hati, karena dia sama sekali tidak dapat menenun, biarpun

dia hidup seratus tahun dan duduk menenun setiap hari selama hidupnya dari pagi

sampai malam. Dan ketika dia berada sendirian dia mulai menangis, dan duduk selama

tiga hari tanpa menyentuh alat tenun. Pada hari ketiga, Ratu datang, dan ketika dia

melihat tidak ada satupun tenunan yang selesai, dia lalu terkejut; tetapi gadis tersebut

beralasan bahwa dia belum bisa mulai menenun karena dia masih bersedih akibat

perpisahan dengan rumah dan ibunya. Alasan itu membuat Ratu menjadi tenang, tetapi

ketika Ratu akan beranjak pergi, dia mengatakan "Besok pekerjaan kamu harus

dimulai."
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Ketika gadis itu sendirian lagi, dia tidak dapat berbuat apa apa untuk menolong dirinya

sendiri atau melakukan apapun yang sudah seharusnya dilakukan. Dalam

kebingungannya dia cuma keluar dan menatap keluar jendela. Saat itu dilihatnya tiga

orang wanita lewat didepannya, dan wanita yang pertama memiliki kaki yang lebar dan

rata, yang kedua mempunyai bibir yang tergantung turun sampai ke dagunya, dan yang

ketiga memiliki ibu jari tangan yang sangat lebar. Mereka kemudian berhenti di depan

jendela, dan mencoba bertanya apa saja yang gadis itu inginkan. Gadis itu menjelaskan

apa yang dibutuhkannya, dan mereka berjanji akan membantunya, dan berkata,

"Kamu harus mengundang kami ke pesta pernikahanmu, dan tidak malu karena

kehadiran kami, menyebut kami sebagai sanak keluarga dan sepupumu, dan

diperbolehkan duduk satu meja dengan kamu; jika kamu berjanji akan memenuhi hal ini,

kami akan menyelesaikan tenunan tersebut dalam waktu singkat."+

"Saya berjanji sepenuh hati," jawab si gadis, "masuklah dan mulailah sekarang."

Lalu ketiga wanita itu masuk, dan mereka membersihkan sedikit ruangan pada kamar

pertama untuk mereka agar mereka dapat duduk dan menempatkan alat tenun mereka.

Wanita yang pertama menarik keluar benang dan mulai menapakkan kakinya ke tuas

yang memutar roda alat tenun, wanita yang kedua membasahi benang, dan wanita

yang ketiga memilin dan meratakannya dengan ibu jarinya diatas meja, perlahan-lahan

gulungan-gulungan benang yang indah berjatuhan diatas lantai, dan ini menghasilkan

tenunan yang sangat indah. Gadis itu menyembunyikan ketiga wanita penenun itu dari

pandangan mata sang Ratu sehingga setiap kali Ratu berkunjung, sang Ratu hanya

melihat dia sendirian bersama tumpukan tenunan yang sangat indah; dan tidak

terhingga pujian-pujian yang diterimanya dari Ratu. Ketika kamar pertama sudah

kosong, mereka mulai menenun di kamar kedua, lalu ke kama ketiga sampai semua

rami telah selesai di tenun. Lalu saat ketiga wanita penenun itu akan pergi, mereka

berkata pada sang Gadis,

"Jangan lupa dengan apa yang kamu janjikan, dan semuanya akan menjadi lebih baik

untuk kamu."
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Ketika sang Gadis memperlihatkan pada Ratu ruangan yang telah kosong, dan sejumlah

besar tenunan, Ratu langsung mengatur pernikahan gadis itu dengan putranya yang

tertua, dan mempelai pria itupun sangat senang karena mendapatkan calon istri yang

sangat pandai dan rajin.

"Saya mempunyai tiga orang sepupu," kata Gadis itu, "dan karena mereka sangat baik

kepada saya, Saya tidak akan pernah lupa kepada mereka disaat saya mendapatkan

keberuntungan; bisakah saya mengundang mereka datang ke pesta, dan meminta

mereka duduk satu meja dengan kita?"

Ratu dan putra tertuanya yang akan menjadi calon suami berkata bersamaan,

"Kamu boleh mengundangnya datang, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak

mengundangnya kesini,"

Ketika perjamuan dimulai, ketiga wanita penenun tersebut datang tanpa

menyembunyikan keburukan rupa mereka, dan sang Gadis berkata,

"Sepupuku yang baik, selamat datang."

"Oh," kata mempelai pria, "bagaimana kamu bisa mempunyai sanak keluarga yang

sangat buruk rupa?"

Kemudian dia menemui wanita penenun yang pertama dan bertanya kepadanya,

"Bagaimana kamu bisa mempunyai kaki yang begitu lebar dan rata?"

"Saya selalu menapakkan kaki saya pada alat tenun," katanya.

Ketika dia menemui wanita yang kedua dan bertanya,

"Bagaimana kamu bisa mempunyai bibir yang bergantungan sampai ke dagumu?"

"Dengan menjilati benang." katanya,

Dan kemudian dia bertanya kepada wanita yang ketiga,
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"Bagaimana kamu bisa

mempunyai ibu jari yang

sangat besar dan lebar?"

"Dengan memuntir dan

memilin benang," katanya.

Kemudian mempelai pria

berkata bahwa semenjak

saat itu, sang gadis yang

menjadi istrinya ini harus berhenti untuk menenun dan jangan pernah menyentuh alat

tenun lagi.

Dan begitulah akhirnya sang gadis lepas dari pekerjaan menenun yang melelahkan.
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