
                                                A Bela Adormecida 
 

     Era um vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, 
mas pouco felizes porque não tinham filhos. 

- Se pudéssemos ter um filho! -  suspirava o rei. 
- E, se Deus quisesse, que nascesse uma menina! -animava-se a rainha. 
- E, por que não gêmeos? - acrescentava o rei. 

     Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se 
alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os 
gracejos dos bufões, e em todo castelo reinava uma grande melancolia. 
     Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no 
fundo do parque real. E, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha.   

- Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo: daqui a uma 
ano a senhora dará à luz a uma menina.   
    E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois nasceu uma linda 
menina. 
     O rei, louco de felicidade, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa de 
batizado. Convidou uma multidão de súditos: parentes, amigos, nobres do reino 
e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino: treze. 
Mas quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor 
correu até o rei, preocupadíssimo. 
     -Majestade, as fadas são treze, e nós só temos doze pratos de ouro. O que 
faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros 
convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... 
     O rei refletiu longamente e decidiu: 
     -Não convidaremos a décima terceira fada - disse resoluto. - Talvez nem saiba 
que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos 
complicações. 
     Partiram somente doze mensageiros, com convites para doze fadas, 
conforme o rei resolvera. [...] 
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