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Mica prinţesă se plictisea de moarte. Nimic 
din palatul în care trăia nu o înveselea. Mica ei lume 
era supravegheată necontenit de domnişoara Petra, 
guvernanta, căreia părinţii îi încredinţaseră îndatorirea 
demnă de laudă de a o educa şi transforma pe prinţesă 
într-o domnişoară cuminte şi manierată.

Însă prinţesa avea întotdeauna întipărită pe faţă o 
expresie de iritare şi sfidare. Frumosul ei chip, înrămat de 
şuviţe rebele, era mai tot timpul încruntat, iar ochii priveau 
mereu cu neastâmpăr, ca doi lilieci speriaţi zbătându-se 
să scape prin fereastra genelor. 
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─ Dar ce-ţi doreşti tu, draga mea? o întrebă într-o 
zi mama ei, regina, în timp ce încerca să pieptene şi să 
îmblânzească buclele castanii, sălbatice ale fiicei sale. Tot 
timpul eşti plictisită, răzvrătită şi nepăsătoare. De ce te 
comporţi astfel? continuă regina.

─ Mă plictisesc... suspină micuţa, posomorâtă. Copiii 
care se joacă în grădină se amuză şi scot chiote. I-am văzut 
cu profesorul lor cum miroseau florile şi făceau tot felul 
de experimente cu pământ şi cu apă şi...

─ Şi tu te joci şi înveţi, o întrerupse blând mama ei, 
îndepărtând o şuviţă de păr care-i alunecase fetei pe obraz. 
Domnişoara Petra îţi oferă cea mai bună educaţie. Ea ştie 
cel mai bine să te instruiască şi să-ţi predea cunoştinţele 
pe care toate prinţesele le învaţă de generaţii.

Şi regina încheie cu un ton hotărât conversaţia pe care o 
începuse cu fiica ei.  Apoi întinse o buclă de păr şi o îndesă 
cu delicateţe în cocul perfect pe care i-l făcuse prinţesei. 
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