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La Patufeta



Això era una vegada una dona que no podia tenir fills. Va buscar el consell  
d’una fetillera, que li va dir: 
–Planta aquesta llavor i ja veuràs!
La dona ho va fer i, de seguida, va créixer una flor gran i bella  
que semblava una tulipa amb els pètals tancats.

–Que bonica –va dir la dona, besant els pètals.
Aleshores la tulipa es va obrir amb un soroll. A dins hi havia una nena  
minúscula, graciosa i fina, poc més gran que un cigró. Per això  
li van dir Patufeta.



Li van fer un bressol amb una closca de nou, un matalàs de violetes  
i un cobrellit de pètals de rosa. 
Una nit, mentre la Patufeta dormia, un gripau va entrar per la finestra  
i se la va emportar. 

Arribats al rierol on vivia, va dir a la Patufeta: 
–Saluda el meu fill. Serà el teu marit.
La Patufeta es va espantar. El fill era tan lleig i repugnant  
com el pare!
Pare i fill la van deixar sobre la fulla d’un nenúfar, d’on no  
podia fugir, i se’n van anar a preparar la casa. 




