
PIELEA MAGICĂ DE PORC ȘI FOCUL DIN 
SOBĂ

Când prințesa a ajuns la casa mirelui, a fost foarte mulțumită 
de ea și i-a plăcut de soacra și de socrul ei, dar când l-a 
văzut pe mire, a fost foarte uimită. Dar, după câteva clipe, a 
ridicat din umeri, spunându-și: "Dacă asta este ceea ce 
Dumnezeu și părinții mei au dorit pentru mine, așa să fie".

În timpul zilei, porcul se plimba prin casă, așa cum era obiceiul 
lui, dar în fiecare noapte, când a venit vremea să se culce, 
pielea de porc a căzut și a ieșit un prinț chipeș! Și în scurt 
timp, soția lui s-a obișnuit cu el, căci nu mai era urât ca la 
început.

După o săptămână sau două, tânăra prințesă, foarte nostalgică, 
a plecat să-și viziteze părinții, lăsându-și soțul acasă, căci îi 
era rușine să fie văzută cu el. 

Când au văzut-o, părinții ei au fost foarte bucuroși și au 
întrebat-o despre noua ei casă și despre soțul ei. Ea le-a spus 
tot ce știa.

"Draga mea! Ce fel de viață vei duce, dacă nu poți apărea în 
societate cu soțul tău? Îți dau următorul sfat: Ai grijă să fie 
mereu un foc bun în sobă, iar când soțul tău adoarme, ia acea 
piele de porc, pune-o în foc și las-o să ardă, și atunci vei 
scăpa de ea."

"Ce idee bună, mamă! Un asemenea gând nu mi-a trecut 
niciodată prin cap...."

Aceasta este prima parte a unei povești.
Citește-l și apoi... creează-l!
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Când tânăra prințesă s-a întors acasă, a ordonat să se aprindă 
un foc bun în sobă. Când soțul ei dormea adânc, ea a luat 
pielea de porc din locul în care o pusese și a aruncat-o pe foc. 
Un miros atât de înspăimântător s-a răspândit în casă, încât 
l-a trezit pe soțul ei, care a sărit îngrozit și s-a uitat cu 
tristețe spre sobă.

"Ați ascultat sfaturile altora și ați adus nenorocire bătrânului 
cuplu și nouă de asemenea. Dacă vreodată vei avea nevoie de 
mine, amintește-ți că numele meu este Făt-Frumos și că mă vei 
găsi la Mănăstirea Tămâioasă."

Tocmai când a terminat de vorbit, o rafală bruscă de vânt a 
suflat, iar un vârtej terifiant l-a luat pe ginerele împăratului 
de pe picioare și l-a dus departe de ochii lui. Atunci palatul în 
care trăiau bătrânul cuplu și nora lor, cu toate bogățiile și 
toată splendoarea lui, s-a transformat din nou în căsuța 
mizerabilă în care locuise bătrânul cuplu.

Aceasta este prima parte a unei povești.
Citește-l și apoi... creează-l!
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