FATA CU DORINŢE

A fost odată, o fată pe nume Stea. După şcoală şi după ce îşi făcea temele, ea se ducea în
curte şi se uita la nori. Mereu vedea câte ceva: vedea un câmp cu flori, castele şi chiar pe
prinţesele Disney, dar preferata ei era Rapunzel. Ea îşi zicea în gând:
- Ce bine ar fi să o întâlnesc pe Rapunzel! Păcat că nu există, aş merge oriunde ca să o
văd!
După ce s-a înserat, mama a chemat-o înăuntru, s-a spălat pe dinţi şi a sărit în pijamale cu
nerăbdare, pentru că era seara poveştilor. S-a pus în pat şi mama i-a citit o poveste cu o fată care
a intrat într-o lume în care visele deveneau realitate. Stea şi-a imaginat cum ar fi ... - ar întâlni
castele cu toate prinţesele şi, mai ales, pe Rapunzel. Ar fugi, şi ar fugi peste munţi, peste ape,
mări, oceane, ca să găsească acea lume...
Mama ei îi ascunsese faptul că avusese un talisman, când era mică, care îi dădea o putere
să vadă persoana la care se gândea şi chiar să poată vorbi cu acea persoană. Atunci, se gândi
mama ei că era momentul potrivit să îi zică:
- Draga mea fiică, când erai mică ai avut un talisman...
- Mamă, de ce nu mi-ai spus mai demult, întrebă Stea nedumerită?
- Nu cred că erai pregătită, răspunse mama.
- Bine, am două întrebări: una, de ce nu mai am talismanul; şi a doua, de ce nu o văd
niciodată pe Rapunzel, deşi mereu mă gândesc la ea?

- Unu, când erai mică, ţi-ai spart amuleta şi când am lipit-o am aşezat-o pe pervaz să se
usuce. În cele din urmă a căzut de pe pervaz şi a dispărut în mod foarte ciudat; şi, doi, nu poţi să
vezi pe nimeni dacă ai o gândire rea.
- Dar mamă, când am avut gândire rea, întrebă Stea?
- Păi, când vii la mine şi te plângi că nu o vei întâlni pe Rapunzel...
- Bine! Continuă răspunsul doi.
- Şi cum ziceam, când ai gândire rea nu poţi vedea pe nimeni, ci doar când ai gândire
pozitivă, atunci poţi vedea pe cine vrei tu.
- Mamă?
- Da, drăguţa mea.
- Mi s-a făcut somn.
- Bine, noapte bună!
- Noapte bună, mami!
După ce a plecat mami, s-a gândit doar pozitiv şi la Rapunzel. Când, din senin, a apărut o
lumină... era Rapunzel, cu părul lung, strălucitor, ca un râu care curge înspumat! Au început să
vorbească, şi au vorbit, şi au tot vorbit, iar când au terminat, şi-au spus noapte bună iar Rapunzel
a dispărut pe loc.
Stea a declarat fericită, că aceea fusese cea mai frumoasă zi din viaţa ei!

