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Povestea
fluturasului



Era o dimineaţă frumoasă, însorită şi răcoroasă. 
Pentru fluturaşul FluFlu urma să fie o zi cu adevărat 
specială, îndelung aşteptată: ziua primului zbor. 
Toată noaptea visase cum va pluti peste poieniţe 
pline de flori frumos colorate, în timp ce razele 
soarelui îi vor mangâia aripile.

Doar că, spre surprinderea sa, fluturaşul nostru se 
trezise obosit şi lipsit de energie. Parcă era bolnav sau 
nu se odihnise îndeajuns. Când mama a venit să-l 
cheme la micul dejun, l-a găsit cam trist şi abătut. Era 
de-a dreptul descurajat.

- Nu mă simt prea bine, mami. 
Nu înţeleg de ce tocmai azi, 
când urma să pornesc în aventura 
primului meu zbor 

...
de unul

singur 

-
mama. Ştiu exact ce te va ajuta să-ţi revii, 
ca să putem profita de această zi 
minunată. Îţi voi împărtăşi un mare secret: 
există un Copac Fermecat, prin ramurile 
căruia curge o licoare magică, roşie ca 
focul. Această licoare poate să redea 
oricând aripilor tale puterea de a zbura.

 Totul este în regulă, puiul meu, îl linişti 

- Bună dimineaţa, dragul meu. 
Unde-ţi este entuziasmul, FluFlu? 
îl întrebă mama îngrijorată.
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Astfel, au pornit împreună în căutarea 
Copacului Fermecat. Micul fluturaş, 
susţinut de mama sa, îşi recapătă treptat 
încrederea şi deveni din ce în ce mai optimist. 
În scurt timp au ajuns la locul în care Copacul 
Fermecat îşi înălţa falnic ramurile, în bătaia 
soarelui.

La umbra copacului se afla prietenul Arici, 
împreună cu asistentul său de nădejde.
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- Bună ziua, dragă Arici, salutară politicos cei doi fluturaşi. 
Te rugăm frumos, ajută-ne să extragem licoarea magică 
din ramurile Copacului Fermecat. FluFlu se simte slăbit, 
oboseşte foarte repede şi tocmai astăzi, când era aşa o zi 
specială pentru el, chiar ziua primului zbor…

- Desigur!

Imediat cum auzi una ca asta, ariciul scoase un ac 
din ţepii săi şi înţepă o rămurică a Copacului Fermecat.

De îndată ce licoarea magică a 
atins aripile micului FluFlu, 
acesta a simţit cum îşi recapătă 
puterile ca prin farmec.

Ce bucuros era acum FluFlu să-şi 
împlinească visul de a zbura de unul singur! 
Şi mama sa era atât de mândră de el…
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Cuprinşi de recunoştinţă, fluturaşii au mulţumit din tot 
sufletul Ariciului şi Copacului Fermecat. Pentru curajul său 

deosebit, rămurica darnică a primit şi câte un pupic din zbor în 
locul în care a acceptat să fie înţepată de arici. 

Acum îţi propun să ne imaginăm că eşti chiar tu Copacul 
Fermecat şi mâna ta o ramură prin care curge licoarea 

magică de care are atâta nevoie micul fluturaş... 
Ce spui, crezi că ai curajul să-l ajuţi? 

www.synevo.ro


