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Kartą labai seniai vienoje tolimoje šalyje stūksojo 
didinga pilis, joje gyveno karalius ir karalienė. 

Jiems ką tik buvo gimusi duktė, kurią jie be galo mylėjo.

Karalius po visą karalystę išsiuntinėjo šauklius, 
kviesdamas visas fėjas atvykti į mažosios princesės 
krikštynas ir, kaip liepia tų laikų papročiai, įteikti jai 
dovaną.
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Krikštynų dieną į pilį atvyko septynios fėjos – 
visos, kiek šaukliams jų pasisekė rasti. Karalius 
joms visoms padovanojo po auksinę dėžutę, pilną 
puikiausių brangakmenių.

Staiga švystelėjo į šalis durų užuolaidos ir į vidų 
įsiveržė sena sena fėja.

Tai buvo Karabos. Visi manė, kad jos jau seniai 
nebėra gyvos. Ji įsižeidė, kad nebuvo pakviesta, 
todėl baisiai supyko.

Jauniausioji, Alyvų fėja pasislėpė už užuolaidos. 
Ji norėjo kalbėti paskutinė, po Karabos.
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Ji grėsmingai palinko virš lopšio  
ir pažadėjo kūdikiui šiurpią dovaną:

– Tu įsidursi pirštą į verpstę ir 
jauna mirsi!

Tai tarusi, išnyko su dūmų 
tumulais. Išgirdę tokį piktą linkėjimą, visi 
persigando.

Kiekviena iš fėjų paeiliui žengdavo 
į priekį, pamojuodavo burtų lazdele 
ir linkėjo mažajai princesei pasakiškų 
dovanų, laimės ir gerovės.

Kadangi Alyvų fėja slėpėsi, žodį 
tarė Karabos.
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– Nebijokit, – sušuko Alyvų fėja ir išėjo iš savo 
užuoglaudos, – princesė nemirs! Aš neturiu galios 
panaikinti Karabos burtams, bet pažadu – kai 
princesė įsidurs pirštelį, ji tik užmigs ir miegos šimtą 
metų, kol atjos karalaitis ir ją pažadins.

Vildamasis išvengti piktos senosios fėjos 
pranašystės, karalius kuo rimčiausiai įsakė 
niekam pilyje nelaikyti nei ratelio, nei verpstės. 
Kas nepaklausys, bus baudžiamas mirties 
bausme.

Praėjo šešiolika metų, ir nieko blogo 
nenutiko.
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Bet vieną dieną 
belakstydama po pilį 
jaunoji princesė užlipo 
laipteliais, kurių dar 
nebuvo mačiusi. Bokšto 
viršuje kamarėlėje prie 
ratelio sėdėjo senutė ir 
verpė. Ji nebuvo girdėjusi 
karaliaus įsakymo.

– Ką tu čia darai? – paklausė princesė.
– Verpiu, vaikeli, – atsakė senutė, dėl prasto 

regėjimo nepažinusi, kas ta jauna graži mergaitė.
– Ak, leisk ir man pabandyti! – paprašė princesė 

ir gal per skubėjimą, o gal dėl senosios fėjos 
prakeikimo, vos palietusi verpstelę, įsidūrė pirštą ir 
nualpo.
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Senutė ėmė šauktis pagalbos, žmonės iš visų 
pilies kampų subėgo į bokštą ir bandė atgaivinti 
princesę, bet ko nedarė, niekas negelbėjo.

Jis nunešė princesę į patį 
gražiausią pilies kambarį ir 
paguldė į lovą. Ten gulėdama ji 
atrodė lyg angelas, užmerkusi 
akis lengvai alsavo.

Karalius liepė leisti jai 
ramiai miegoti, kol ateis laikas 
pabusti.

Karalius suprato, 
kad išsipildė Karabos 
grasinimai.
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Alyvų fėja buvo kitoje karalystėje už 
tūkstančio mylių, kai išgirdo šią baisią žinią. 
Ji panoro princesei pagelbėti, tad sėdo į savo 
karietą, skraidinamą ugninio drakono, ir per 
valandą atvyko į pilį.

Ją sutiko patsai karalius ir apsakė, kas nutiko. 
Ji matė, kaip meilingai princesė globojama, 
bet norėjo būti tikra, kad ji nebus viena, kai 
pagaliau pabus iš kieto miego.

Todėl štai ką padarė.


