
FÂNTÂNA ȘI MĂCIUCA DE AUR

Apoi, ciocârlia i-a arătat prințesei o fântână unde trebuia să 
meargă trei zile la rând; i-a spus pe cine va întâlni și ce 
trebuie să spună; a sfătuit-o ce să facă pe rând cu măciulia, 
cu mașina de depănat, cu găina de aur și cu puii, dăruite de 
cele trei surori, Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri și Sfânta 
Duminică.

Apoi, luându-și rămas bun de la prințesa încredințată în grija 
lui, s-a întors brusc, zburând fără să se oprească, de teamă ca 
nu cumva cineva să-i rupă și celălalt picior. Iar nefericita 
prințesă îl privea cum zbura, cu ochii plini de lacrimi. Apoi s-a 
îndreptat spre fântâna pe care el i-o indicase.

Când a ajuns la fântână, a scos mai întâi fusul din locul în 
care îl purtase și apoi s-a așezat să se odihnească.

La scurt timp după aceea, o servitoare a venit să scoată apă 
și, văzând o femeie necunoscută și o fuselină miraculoasă, care 
învârtea singură fir de aur (fir care era de mii de ori mai fin 
decât părul de pe cap), a fugit la stăpâna ei pentru a-i da 
vestea.

Nefericita prințesă s-a dus din nou la fântână și de data 
aceasta și-a scos mașina de depănat. Din nou servitoarea a 
venit să aducă apă și, văzând acest al doilea obiect minunat, 
s-a repezit la stăpâna ei și i-a spus că femeia avea acum o 
bobină de aur, care putea să se înfășoare singură și care era 
chiar mai minunată decât fusul pe care i-l dăduse. Atunci 
bătrâna vrăjitoare a trimis-o pe servitoare să o cheme și a pus 
stăpânire pe mulineta cu aceeași viclenie, iar a doua zi de 
dimineață a scos-o din camera prințului și a alungat-o din 
palat.

Aceasta este a patra parte a unei povești.
Citește-l și apoi... creează-l!
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Ia-ți notițe cu privire la informațiile 
importante din text!
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