
THE STORY OF THE THREE CRIȘ BROTHERS 

 

There lived three brothers in a hut in the mountain. They were the sons of a 

widow – the widow Criș. One of them was named White, for he had as white a skin as 

the milk foam. The other, was called Black, because his eyes were black and his 

complexion was dark. The name of the third son was Repede (Quick) because he was 

quick-tempered. 

All of them were dealing with hunting. They were fighting with beasts, too. 

They received food in exchange for beast furs. 

One day, the brothers stopped in the plain, in the shade of an old chestnut tree 

where there was a fountain of cold and clear water. A girl was just drawing water. The 

lads asked for the bucket to drink and cool. The girl picked up the bucket and gave it 

to them. The boys looked into her eye. She was so beautiful …..She had a white face, 

her hair was silky, black, shinny and her talk was so sweet.  

The brothers went away, but they kept thinking about her.  Her name was 

Florica (Flower) and she was old Novac’s daughter. Novac was a fearful man – all the 

beasts were afraid of him.  

Immersed in thoughts, they never crossed the plain again. They did not know 

what to do so they thought it would be good to ask their mother. For who wants the 

good of the children, more than their mother?! Smiling their mother said: 

“Ask the girl, first. You are all handsome and brave. But only one is dear to her. And 

she wants as her husband; the other two of you will be just good brothers. Then the 

elected will ask Florica for his father, old Novac.” 

They could not wait for that night to pass. At dawn they went to the plain. 

While they were approaching they saw smoke coming out of the villages, and heard 

moans. Then they began to meet runaways looking for sheltered. The brothers stopped 

a running man and asked him what was going on. The man told them that three giants 

with torches in hands plundered the village, burned down the huts, dried up the 

springs, stole the cattle and the sheep, leaving villagers starving. They took the lands, 

the brass, the gold and the iron. They locked them all up in the mountains under three 

large stone blocks that could only be broken by some daring men.  

With thumping hearts, the brothers asked the man how the villager had not 

been able to face the thieves and how they had defeated the the brave Novac. The man 



answered that Florica, Novac’s daughter, had rejoiced the old man by telling him that 

she would marry. She said that she would choose one of the Criş brothers. Novac was 

glad and drank some wine and fell asleep. The giants found him and killed him. They 

took Florica with them as slave. 

The words of the running man tore the hearts of the three brothers, but they 

looked at each other wordless and were determined to go and face the giants. 

In the distance, the laughter of the giants could be heard.They were prepatring 

for a new plunder…..  

The Criș brothers started their way to reccue Florica. As they were following 

the road, they met an old man who was hitting the anvil. Not knowing why the old 

man had not headed for the woods, the lads asked him and the answer was: “Well, I 

am making good axes. And I would make even better ones, if you brought me from 

the King of the Bears his brass walking stick, his iron boots, and his golden crown. 

Then, I could teach you some tricks and you would be able to defeat the giants.” 

The young men agreed and asled fro the old man’s advice on how to do. The 

old man told them to go into the woods and gather some resin from the fir trees and 

then to make a honeycomb - a heavy and big one. The brothers did so and then went 

to the neighboring forest where they met the King of the Bears. They knelt in front of 

him and offered him the honeycomb saying: ”The fame of your power, glorified, has 

spread all over the world. That’s why we worship and bring you this honeycomb ...” 

Greedy as he was, the King wanted to taste the honey, not before having told his 

courtiers to stop the lads from leaving at the end of the meal. But as he slammed his 

nose and claws in the honeycomb, he stuck in the resin and could not make any sound 

or sign, so he moved his paws without any purpose. The others believed that the King 

called them to taste the honey, but as they bit, everyone remained clamped and 

powerless. So the brothers beat them easily. They took the brass stick, the iron boots 

and the golden crown, and ran to the wise old man. 

The old man lit a fire from the firs from which the boys had gathered the resin, 

and in the ash he made three axes: a gold one for White, an iron one for Black and 

another one, of brass, for repede (Quick). Then he told them that in a few days there 

would be a full moon and the giants would light torches again. The axes were 

charmed and they had to hit the torches with them first strike and after that they would 

defeat the giants. The old showed the lads theway to the giants’ place in the 



mountains and the three of them started on the path to free the world from the three 

giants. 

They walked for two days and finally got to the foot of three mountains. The 

place was sparkling; only in the valley they could see bloody red roses that smelt 

sweet. As they were exhausted, they went to sleep near the roses. In the dream Florica 

appeared and said: 

“Dears, the giants have made me a slave. One of them wanted me to be his wife. On 

the evening of the wedding, to get rid of him, I threw myself from the top of the 

mountain a red rose rose came out on the place where I had fallen. Take revenge and 

get rid of the bloody hell of giants.” 

The boys jumped up in terror. In the sky the moon was just coming out. The 

giants, who had their shelters on the three mountains, came out and lit torches, 

rubbing stones and discussed about where to start the plunder and devastation again. 

The three courageous young men climbed up the mountains. As they 

approached the giants, they started the attack... Their weapons were magnificent. 

Hitting the torches, the flames struck the cheeks of the three giants and blinded them. 

The giants screamed in pain, and stretched out their hands to catch the attckers. The 

fight began, but the charmed axes seemed to fight alone. 

The giants promised to give them wealth if they were to spare their lives. But 

the three brothers replied that they would not spare them just as they had not even 

spared any of the innocent lives that had passed through their claws ... and they rushed 

more and more to the giants. Days and nights passed. Eventually, the giants fell and 

perished by the three axes. 

When the news came that the Criș brothers overcame the giants, men 

descended from the mountains, eager to star a new life but their joy did not last long. 

Soon they realized that they did not have anything to wotk the land with, the iron, the 

gold, and the water of the springs were locked up in the three mountains ... and only 

the giants could open them. 

Then the brothers remembered that ... only three brave men could do that and 

only if they agreed to willingly turn into three rivers. Without hesitation, they decided 

to be the ones who would bring abundance back to the land. Looking at each other, 

they gathered their shook hands and lifted up their axes. 

The first one Quick (Repede) struck the padlock of a mountain’s secret 

location. The boy turned into a river that hit the stone gates open. Black struck 



another mountain lock. It turned into a dark river that struck the mountain powerfully 

breaking its stone gates, too. The last padlock was hit by White, and the water in 

which the biggest brother converted destroyed the last gates and revealed the riches 

stolen by the giants. There was so much gold, copper, and iron in those mountains, 

that people could make plows, hammers or ornaments for years and years. 

The waters carried by the three rivers, have been spreading abundance to 

mountais and plains ever since. People give glory when the fruit fill their fields or 

gardens. Girls gather on their banks and throw flowers into them and lads begin to 

sing …. 

Are there any other more beloved rivers than the three Criş: Quick, White and 

Black? 
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POVESTEA CELOR TREI FRAȚI CRIȘ  

 

Trăiau de mult, într-o colibă de pe munte, trei fraţi. Erau feciorii unei văduve – 

văduva Criş. Unuia îi pusese mamă-sa numele Alb, căci avea pielea albă ca spuma 

laptelui. Celălalt, Negru, pentru că ochii-i erau întunecaţi şi chipul oacheş. Iar cel din 

urmă Repede, fiindcă avea o fire furtunoasă şi era iute la mânie. Tustrei se ocupau cu 

vânătoarea. Colindau codrii deşi ca peria, luptându-se cu fiarele. Şi primeau apoi la 

câmpie bucate în schimbul blănurilor. 

Numai că într-o zi fraţii au poposit în câmpie, la umbra mestecenilor cu coaja 

albă, unde se afla o fântână cu apă rece şi limpede. O fată tocmai scotea apă. Flăcăii i-

au cerut găleata, să bea puţin şi să se răcorească. Copila a ridicat găleata şi i-a îmbiat 

iar băieţii au privit-o în ochi. Era atât de frumoasă, că le-a căzut pe dată dragă la 

tustrei. Avea copila faţa albă, părul în coade mătăsoase, negre, lucitoare şi ochi 

scânteietori iar vorba-i era atât de dulce. Când a rostit: 

– Poftim voinicilor, de beţi!.. parcă au sunat coarde de ceteră sau glasuri de 

privighetori în inimile celor trei voinici. 

Au plecat fraţii mai departe dar gândul le-a rămas acolo, la Florica, fata 

bătrânului Novac, spaima lighioanelor de prin câmpie. 

S-au întors după o vreme voinicii; pe urmă iar şi iar căci focul îi ardea pe 

tustrei. 

De la o vreme, cufundaţi în gânduri, nici n-au mai trecut pe la câmpie.. S-au sfătuit 

între ei ce să facă şi, cum n-ajungeau la o judecată mai acătării şi nu ştiau ce-i de 

făcut, au chibzuit că bine ar fi s-o´ntrebe pe mama lor. Căci cine le doreşte copiiilor 

binele, mai mult decât mama lor?!.. Zis şi făcut, povestiră mamei întâmplarea. Iar 

mama, zâmbind, le spuse: 

– Să întrebaţi mai întâi pe fată.. Voi sunteţi toţi frumoşi, voinici. Ei însă numai unul îi 

este drag. Pe acela o să-l vrea de soţ; ceilalţi îi veţi rămâne fraţi buni. Apoi, alesul o s-

o ceară pe Florica tatălui său, bătrânului Novac. 

Abia aşteptară flăcăii să treacă noaptea aceea. În zori plecară spre câmpie. 

Dar, de ce se apropiau de câmpie vedeau cum se ridică fum din sate şi se aud gemete.. 

Apoi începură să întâlnească fugari ce urcau în munte, la adăpost. Fraţii opriră un 

fugar şi-l întrebară ce se petrece.. Abia putându-şi domoli spaima, fugarul povesti că 

în sat au năvălit, la răsăritul lunii pline, trei uriaşi cu făclii în mâini. Au ars bucate şi 



au secat izvoare. Prin farmece numai de ei ştiute au luat mana holdelor, şi vitele, şi 

oile, lăsând pe oameni muritori de foame. Au luat apoi pământurile, arama, aurul şi 

fierul. Pe toate le-au închis în nişte munţi sub trei lacăte mari de piatră care nu pot fi 

sfărâmate decât de nişte viteji fără pereche.. Fugarul abia-şi trăgea sufletul dar mai 

apucă să spună că, dacă s-ar încumeta acei viteji, încă s-ar lovi de blestemul uriaşilor 

care au spus că se vor preschimba în ape…. Ferească Sfântul!!! 

Cu inima să le sară din piept, vitejii mai întrebară pe fugar cum de bărbaţii 

satului nu i-au înfruntat? Cum de vestitul Novac s-a lăsat învins? 

Amărât, fugarul povesti cu durere şi lacrimi cum în seara aceea, Florica, fata 

lui, îl bucurase pe bătrân vestindu-l că se va mărita. Zicea că şi-a ales ca soţ pe unul 

din fraţii Criş, feciorii unei văduve din munte. Novac s-a veselit şi a băut fericit un 

ciubăr de vin. A adormit pe loc iar uriaşii l-au găsit şi l-au tăiat în somn. Pe Florica au 

luat-o roabă. 

Vorbele fugarului le-au sfâşiat inimile celor trei fraţi dar se uitară unul la altul 

fără un cuvânt şi hotărâră să meargă să-i înfrunte pe uriaşi, chiar cu preţul vieţii. 

În depărtare se auziră hohotele şi chiuiturile uriaşilor care petreceau în vârfurile celor 

trei munţi ai lor. Apoi se culcau până se făcea din nou lună plină. Atunci porneau din 

nou prin lume să ardă, să prade şi să omoare… 

Fraţii Criş merg ei ce merg şi numai iată, în drum întâlnesc un bătrân care tot 

ciocănea pe o nicovală. Miraţi că bătrânul nu fuge şi el în pădure, îl întrebară ce face. 

Bătrânul, hâtru, le răspunse: 

– Eh, iaca fac topoare bune. Şi aş face încă şi mai bune, dacă voi mi-aţi aduce de la 

împăratul urşilor toiagul lui de aramă, ciubotele de fier şi coroana de aur. Aş putea 

învăţa, pe urmă, nişte viteji să biruie uriaşii, dacă ar vrea… 

Flăcăii se învoiră pe dată să meargă dar cerură mai întâi sfaturi cum şi ce 

trebuie să facă. Bătrânul le spuse voinicilor să meargă în pădure şi să adune de pe 

anume brazi, răşină. Apoi, din răşină să facă un fagure care seamănă cu cel de miere 

dar mult mai greu şi mult mai mare…Cu el pornesc fraţii într-o pădure învecinată. 

Ajung la împăratul urşilor, se pleacă dinaintea lui întinzându-i fagurele şi îi grăiesc: 

– Faima puterii tale, preamărite, s-a întins în toată lumea. De aceea noi ne închinăm şi 

îşi aducem fagurele acesta… 

Împăratul, lacom, se repede să guste… nu înainte de a face semn curtenilor ca, 

la sfârşitul mesei, să-i înhaţe pe flăcăi. Dar, cum îşi vârî botul şi ghearele, se încleie în 

răşină şi nu mai putu scoate niciun sunet sau să facă semn către sfetnici aşa că dădea 



din labe fără rost. Urşii ceilalţi crezură că împăratul îi cheamă şi pe ei să se înfrupte 

dar, cum muşcă, fiecare rămase încleiat, fără putere. Aşa, voinicii îi biruiră cu 

uşurinţă, iau toiagul de aramă, smulg ciubotele de fier şi coroana de aur, şi fug la 

bătrânul înţelept. Acesta face un foc din brazii de la care băieţii au adunat răşina şi, în 

jăratec, făureşte trei topoare, bătându-le pe nicovală: unul de aur pentru Alb, unul de 

fier pentru Negru şi altul de aramă pentru Repede. Apoi le spuse că în câteva zile va fi 

din nou lună plină şi uriaşii vor aprinde iar făclii. Topoarele sunt fermecate dar cu ele 

trebuie mai ´nainte să lovească făcliile; apoi, îi vor birui. Le arătă bătrânul drumul 

spre munţii uriaşilor şi fraţii pornesc să slobozească lumea de cele trei fiare… 

Merg ei cale de două zile şi ajung osteniţi la poalele celor trei munţi. Locul era 

pârjolit; numai în vale se vedea un trandafir cu flori roşii ca sângele şi cu miresme 

ameţitoare. Osteniţi cum erau, se sfătuiesc să se culce lângă trandafir, să prindă puteri. 

Şi, până să isprăvească vorba, adormiră. În vis le apăru, la tustrei, cu faţa palidă, 

Florica şi le spuse: 

– Uriaşii m-au luat roabă, dragii mei. Unul m-a vrut să-i fiu soţie. În seara nunţii, ca 

să scap de el, m-am azvârlit din vârful muntelui. Şi în locul unde am căzut a cresut un 

trandafir roşu. Voi să ne răzbunaţi şi să răpuneţi pe blestemaţii de uriaşi. 

Flăcăii au sărit din somn ca arşi. Pe cer tocmai ieşea luna. Uriaşii, care aveau 

cetatea cu temelia pe trei munţi au ieşit afară şi aprindeau făclii, lovind pietroaie mari 

unele de altele şi sfătuindu-se de unde să înceapă iar pârjolul. Cei trei viteji se căţărară 

pe munţi cu băgare de seamă, se apropiară de uriaşi, îşi făcură semn şi deodată se 

repeziră… Topoarele meşterite de moşneag erau fermecate. Loveau cu ele în făclii iar 

flăcările săreau în obrazurile celor trei uriaşi şi îi orbeau. Uriaşii urlau de durere şi 

întindeau mâinile să-i prindă pe voinici. Începu lupta dar topoarele fermecate parcă 

luptau singure. Loviţi năprasnic uriaşii cerură îndurare şi promiseră că-i vor umple de 

avuţii dacă le cruţă viaţa. Voinicii, aprigi, răspunseră că nu-i vor cruţa aşa cum nici ei 

nu au cruţat nicuna din vieţile nevinovate care le-au trecut prin gheare.. şi se repeziră 

cu şi mai multă străşnicie spre uriaşi. Zile şi nopţi s-au luptat din greu. Uriaşii căzură 

şi pieriră loviţi de cele trei topoare. 

Când veni vestea că fraţii Criş au biruit uriaşii, oamenii coborâră din munţi, 

dornici să clădească vetre noi şi să ia viaţa de la cap. Dar bucuria lor nu ţinu mult. 

Curând îşi dădură seama că nu au cu ce munci pământul căci arama, fierul, aurul, 

mana holdelor şi apa izvoarelor se află zăvorâte în cei trei munţi… şi numai uriaşii le 

puteau deschide. 



Atunci fraţii Criş îşi aduseră aminte că … numai trei voinici le vor putea 

desface dacă, de bună voie, se vor preface în ape. Se hotărăsc fără zăbavă să fie ei 

aceia şi să aducă belşugul înapoi pe pământ. Uitându-se unul la altul, îşi strânseră 

mâinile de despărţire şi ridicară în sus topoarele. 

Primul a lovit Repede lacătul unei tainiţe din munte. Numaidecât flăcăul s-a 

prefăcut în apă iar apa s-a prăvălit asupra porţilor de piatră pe care le-a doborât într-o 

clipită. Apoi a lovit Negru lacătul altui munte. S-a prefăcut într-o apă întunecată care 

a lovit în munte cu putere sfărâmând alte porţi de piatră. Lacătul cel din urmă l-a lovit 

Alb iar apa în care se preface cel mai mare frate dărâmă ultimele porţi şi descoperă 

avuţia jefuită de uriaşi. Era atâta aur, aramă şi fier acolo în munţi, că în veacuri 

nesfârşite oamenii le-au tot scos să-şi făurească pluguri, ciocane sau podoabe şi n-au 

sfârşit nici azi… 

Şi tot din acea vreme apele furtunoase, purtate de trei râuri, împrăştie belşug, 

udând munţi şi câmpii. Oamenii le dau slavă când roadele le umplu câmpul sau 

grădina. 

Pe maluri se strâng fete şi aruncă flori în apă iar flăcăii încep să cânte. 

Or mai fi pe plaiul ţării râuri mai dezmierdate cum sunt cele trei Crişuri: 

Repede, Alb şi Negru ?! 
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