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A  vrea să vă spun, dragi copii, că lucru-
rile nu au stat întotdeauna așa. Au fost 
vremuri când rozul nici măcar nu se 
inventase, iar prinţesele se dădeau în 
vânt după verde-brotăcel, albastru de 
nu-mă-uita sau galben-lămâiţă. Dar ceea 
ce le făcea cu adevărat fericite era să se 
îmbrace din cap până-n picioare în gri. 
Da, da, în banalul și plictisitorul gri!

Până când, într-o zi, o prinţesă mică și 
drăgălașă, Isabel Clementina Hermione 
pe numele ei, zburdând pe pajiștea din 
faţa castelului părintesc, într-o minu-
nată rochiţă gri-șobolan cu ornamente 
gris perle, a găsit o petală a unei fl ori de 
o culoare nemaivăzută. Nu semăna cu 
niciuna dintre culorile pe care le cunoș-
tea. Curioasă, a ridicat petala și a văzut 
că în faţa ei mai erau și altele; un drum 
întreg presărat cu petale i se deschidea în 
faţă. A mers înainte, ţopăind, până când 

a ajuns într-o poieniţă în mijlocul căreia 
se afl a o fl oare de aceeași culoare necu-
noscută. Isabel Clementina Hermione era 
o prinţesă obișnuită să primească întot-
deauna ce-și dorea. Nimeni nu-i refuzase 
vreodată ceva. Văzând fl oarea cea fru-
moasă, Isabel a întins mânuţa sa durdulie 
s-o rupă. Se gândea să-și orneze rochiţa 
(sau cosiţa) cu minunăţia în culoarea 
aceea pe care nu o mai văzuse nicăieri. 
Floarea însă a rugat-o să n-o rupă. Isabel 
nici n-a vrut să audă. Și-o dorea și pace! 
Floarea a început să plângă. A implorat. 
A ameninţat. Degeaba. Nimic nu-i putea 
sta în cale micuţei prinţese atunci când își 
dorea ceva. A apucat tulpina și a încercat 
s-o smulgă, dar s-a înţepat destul de rău 
în spinii acesteia. Furioasă, a călcat fl oa-
rea în picioare și a fugit înapoi către cas-
tel, plângând amarnic.

A  vrea să vă spun, dragi copii, că lucru-
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Între timp, se întâmplase un lucru ciu-
dat: rochiţa nu mai era gri, ci avea culoa-
rea fl orii. Pantofi orii, șosetele, bentiţa și 
jacheţica, toate erau acum ROZ (căci așa 
i-au spus, ceva mai târziu, culorii). Mai 
mult, așternuturile Isabelei, jucăriile, per-
delele și covorul din camera ei, mobilele 
și caietele, cerneala din călimară și crema 
din prăjituri, șaua poneiului și cizmele 
de ploaie, gelul de duș și guma de șters, 
șerveţelele și copertele cărţilor, tot ce îi 
aparţinea devenise roz. Neavând încotro, 
micuţa prinţesă s-a obișnuit cu această 

culoare. Cu timpul, chiar a început să-i 
placă să fi e înconjurată numai de ROZ. 
Și, de atunci, prinţeselor de pretutindeni 
le place rozul. Asta până când una din-
tre ele va descoperi, într-o bună zi, zbur-
dând pe pajiștea castelului sau a parcului 
de lângă grădiniţă, o petală a unei fl ori de 
o culoare încă neinventată, cum ar fi :
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Drept să vă spun, zmeilor le plac mult 
crema de zahăr ars și îngheţata (mai ales 
cea de zmeură), dar le cam este rușine 
să recunoască. Din cauză că, atunci 
când mănâncă dulciuri, zmeii nu mai 
sunt deloc fi oroși și-și pierd puterile 
înfricoșătoare. Simt cum îi cuprinde un 
fel de moleșeală și buzduganul cel greoi 
le cade din labe. Dacă înfulecă și vreo 
savarină pufoasă, zmeii încep să se uite 
la desene animate, suspină după prinţese 

și sunt gata să iasă la plantat fl oricele 
în grădină.

Într-o frumoasă zi de sâmbătă, Zmeul 
Zmeilor a fost ademenit de un spiriduș 
neastâmpărat să intre în cofetăria din 
Pădurea Fermecată. Habar n-avea Zmeul 
ce îl aștepta, fi indcă părinţii lui nu-i spu-
seseră niciodată nimic despre existenţa 
dulciurilor. 
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