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Într-o zi, Zâna Măseluță stătea de vorbă cu Dent și 
Smalț, cavalerii cei mai pricepuți în a aduna dințișori de 

lapte de la copii. 
— Vreau să construim un castel fermecător, cu multe 

încăperi luminoase, cu ferestre mari și cu turnulețe înalte, 
încântătoare! a spus Zâna Măseluță. Ea îi chemase pe cei 

doi cavaleri, iar acum făceau planuri și desene pentru noul 
castel.

— Pentru a-l construi, vom folosi doar cei mai frumoși 
dințișori de lapte, cei mai albi, cei mai strălucitori! a adăugat ea.

Dent a început să bată din palme entuziasmat. 
— Un castel! Un castel! În noaptea asta vom aduna cei mai 

frumoși dințișori de lapte!

6

Stamp



Smalț l-a privit, scărpinându-se în cap. 
— Crezi că vom reuși să adunăm destui dințișori de lapte 

sănătoși, ca să ne ajungă pentru un castel întreg?
— Sigur că da! a strigat Zâna Măseluță, ridicând brațele în 

aer și dând din aripioare încântată. De fiecare dată strângem 
de la copii dințișori de lapte de un alb strălucitor. Ai să vezi!

Dent a aprobat-o dând nerăbdător din cap. 
— Să vedem care dintre noi va aduna mai mulți dinți de 

lapte, Smalț! i-a spus Dent camaradului său.
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— Iar acum, la treabă! a spus Zâna Măseluță. Veniți amândoi cu mine.
Zâna Măseluță a ieșit afară și le-a arătat cavalerilor locul pe care îl alesese 

pentru castelul ei. Era în mijlocul unei grădini mari, plină de flori parfumate și 
colorate. 

— La dreapta și la stânga castelului, aș vrea să am două turnuri înalte, iar 
în vârful lor să fluture steagul meu! a spus Zâna Măseluță. Și vreau ca aceste 
două turnuri să fie de un alb atât de strălucitor, încât să poată fi văzute în 
lumina lunii, de la mare depărtare. Pe cel care termină primul de construit 
unul dintre cele două turnuri îl voi numi Paznic Oficial al castelului.  

Dent și Smalț s-au privit unul pe celălalt.
— Eu voi construi turnul din stânga. Te poți baza pe mine! a strigat Dent.
— Iar eu îl voi construi pe cel din dreapta! a spus îndată Smalț.
Zâna Măseluță a zâmbit. 
— Bine, începem imediat după lăsarea întunericului. Am auzit că o mulțime 

de copii au rămas de curând fără dințișorii de lapte.
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