


A fost odată o fată care a rămas orfană de mamă. Deşi sufletul ei era 
îndurerat, frumuseţea şi bunătatea îi luminau chipul. Tatăl ei, om 

înstărit, s-a însurat a doua oară cu o femeie rea şi trufaşă ce avea două fete 
care-i semănau leit.

 Nici nu s-au instalat bine în casa omului că cele trei şi-au dat arama pe 
faţă. Mama vitregă stabili că fata cea mică va face toate treburile casei: să 
spele vasele, să gătească, să frece podelele şi să menţină ordine în lucruri. 
Şi, după ce că muncea cât era ziulica de lungă, era obligată să doarmă pe 
jos lângă vatră, în cenuşă. Din cauza asta, surorile ei vitrege au poreclit-o 
Cenuşăreasa.  Tatăl fetei era şi el sub papucul scorpiilor şi nu putea interveni 

când îşi vedea copila chinuită.

Cenuşăreasa



 Într-o bună zi, feciorul împăratului dădu sfoară în ţară că vrea să-şi 
găsească mireasă şi va ţine un mare bal unde vor fi invitate toate familiile 
de rang mare. Au fost poftite şi surorile Cenuşăresei, că doar intraseră într-o 
familie înstărită.

 Acum, vă închipuiţi şi dumneavoastră că tot fetei noastre îi căzu această 
grijă pe cap. Ea trebuia să calce toate rochiile surorilor ei, să le aranjeze 
părul şi să le slugărească toată ziulica.

 În timp ce fata le pieptăna şi le aranja, surorile vitrege o dojeneau cu 
întrebări care mai de care:

 — Cenuşăreaso, da’ tu n-ai vrea să mergi cu noi la bal?
 — Vă bateţi joc de mine, ştiţi că eu n-am rochii aşa frumoase ca ale 

voastre...



 — Şi chiar dacă ai avea, nici măcar o reverenţă nu ştii să faci! o necăji 
sora cea mare. Toţi s-ar prăpădi de râs când te-ar vedea.

 Sosi şi ziua mult aşteptată. Cele două surori plecară la bal însoţite de 
mama lor iar Cenuşăreasa rămase acasă plângând. Şi cum stătea ea necăjită 

lângă vatră, se apropie de ea ca o nălucă zâna ei bună şi o întrebă ce are.



 — Aş vrea să fiu şi eu precum surorile mele, să am rochii frumoase şi 
să pot merge la bal, spuse Cenuşăreasa oftând.

 — Ei bine, pentru că eşti o fată cuminte şi harnică, am să te ajut să 
mergi şi tu acolo!

 Cu bagheta ei magică, zâna prefăcu pe loc un bostan din grădină într-o 
frumoasă caleaşcă de aur la care înhămă şase cai albi transformaţi din şase 
şoareci. Valeţi îi făcu din trei şopârle care se opriră pe-acolo să vadă minunea.



 — Îţi mai trebuie o rochie frumoasă, îi zise zâna şi pe loc îi transformă 
straiele zdrenţuite într-o rochie de mătase cu broderii aurite şi pietre preţioase.

 Din două boabe de fasole îi făcu o pereche de conduri din cristal.
 — Draga mea, să nu uiţi că la miezul nopţii, când orologiul va bate 

a douăsprezecea oară, te vei transforma pe loc în fata plină de cenuşă de 
adineaori. Să nu întârzii prea mult la bal...


