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Witajcie. Jestem Dobrą Wróżką i chciałam opowiedzieć wam
historię, która przydarzyła się mojej chrześnicy. Ta piękna księżniczka,
to właśnie ona, a to cudowne przyjęcie, na którym się bawimy, to jej
wesele. Jednak nie zawsze była tak olśniewająca i szczęśliwa jak dziś.
Jej rodzice byli moimi przyjaciółmi. Kiedy się urodziła, byłam
bardzo szczęśliwa, gdy poprosili mnie, żebym została jej matką
chrzestną. Niestety, po pewnym czasie stało się nieszczęście. Matka
dziewczynki umarła. Wtedy ojciec sieroty ożenił się ponownie. Prosiłam
i błagałam, żeby tego nie robił, ale on nie słuchał. Tłumaczył, że chce,
żeby jego córce było lepiej, lecz stało się inaczej. Niedługo sam zmarł, a
macocha i dwie przybrane siostry pokazały, jakie są naprawdę. Z
ukochanej córki jedynaczki, stała się popychadłem i sprzątaczką. Serce
mi się krajało, gdy wykonywała takie prace, których nie chcieli robić
nawet służący. Siostry w tym czasie leniuchowały, stroiły się i objadały
przysmakami. I, moi drodzy, jakby tego było mało, ta biedna dziewczyna
ciągle słyszała:
- Kopciuszku, usmaż nam racuchy – wołała starsza siostra.
- Kopciuszku, nagrzej nam wody – wołała młodsza.
- Kopciuszku, wyprasuj nam koronkowe kołnierzyki – wołała starsza.
- Kopciuszku, zamieć nam pokój – wołała młodsza siostra.
Kopciuszku! Kopciuszku! Kopciuszku!
Zamiast używać jej ślicznego imienia Amelia, to wszyscy nazywali ją –
Kopciuszkiem!
Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie wzięłam jej do siebie?
Słusznie! Chciałam, ale Amelia tłumaczyła, że ostatnim życzeniem jej

ojca było, żeby miała matkę i rodzinę. Ta kochana, lojalna dziewczyna
postanowiła to uszanować i została. Było jej tak ciężko. Nieraz płakała.
Aż do dnia, gdy każda panna w naszym królestwie dostała
zaproszenie na wielki bal. Siostry wybierały suknie i fryzury, a biedny
Kopciuszek chyba stracił już nadzieję, że na niego pójdzie. Sami
rozumiecie, że nie mogłam tego tak zostawić. Wzięłam sprawy w swoje
ręce! Byłam szczęśliwa, mogąc utrzeć nosa tej strasznej kobiecie i jej
córkom, a zarazem zmienić smutny los Kopciuszka. Hm… wyglądała
przepięknie! Zresztą co będę wam mówić, sami widzieliście. Potem
musiała uciekać z balu i zgubiła bucik. Ale kochani, nie martwcie się, tak
to zaplanowałam. Wszystko było pod kontrolą, też wielkie mierzenie.
Ha, Ha, Ha – ale miałam ubaw, gdy te dwie dziewczyny pchały swoje
niezgrabne, długie i szerokie stopy w ten mały, złoty pantofelek – Ha, Ha,
Ha.
To oczywiste, że tylko na stopę Kopciuszka pasował złoty bucik.
Na koniec musiałam tylko zadbać, żeby nie stanęła przed księciem w
tym starym, porwanym ubraniu. Trzy machnięcia różdżką i Amelia
wyglądała jak na balu. Ale książę miał minę – był zachwycony!
Tak właśnie odmieniłam los kochanej dziewczyny.
Cóż … szczęściu trzeba „troszeczkę” pomóc.

