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Fluturașul
O poveste scrisă de Uschi Flacke și ilustrată de Eva Muszynski 

A venit în sfârșit primăvara! Afară e cald, soarele strălucește și peste tot sunt flori 

colorate. Văcuțele pasc liniștite pe câmpie. Puișorii galbeni țopăie prin curte, iar purceii 

scurmă pământul.

Dar ce e acolo prins de creanga de cireș? Ce ciudat arată! Iese ceva din el … Ca să vezi! 

Un fluture mic a ieșit din cocon. I-a fost greu! Își freacă ochii și își întinde cu grijă aripile 

de mătase. Zboară stângaci și poposește pe o floare. Este foarte obosit și trebuie să se 

odihnească.

Însă i se face foame. Zboară din floare în floare – a învățat să dea mai bine din aripi. 

Se oprește și se delectează cu nectarul dulce până se satură. Apoi zboară către un gard 

din răchită pe care se așază, uitându-se la văcuțele care pasc liniștite pe câmpie.

„Vreau să am și eu un prieten“, își zice fluturașul și zboară spre un animal mare, cu 

coarne groase.

— Hei, tu! strigă el. Ești cumva un fluture cu care să mă pot juca?
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— Tare prostuț ești, îi răspunde acesta. Sunt o vacă! Ai cumva coarne ca mine?

Fluturașul scutură descumpănit din cap.

Apoi vede un animal mic. Nu are coarne, dar are aripi, fiind acoperit de un strat moale 

de perișori cu dungi galbene și negre.

— Hei, tu! strigă fluturele. Ești cumva un fluture cu care să mă pot juca?

— Tare prostuț ești, îi spune acesta. Sunt un bondar. Ai cumva dungi galbene și 

negre?

Bondarul scutură din cap și se îndepărtează zumzăind.

La baltă fluturașul vede o frunză de nufăr pe care stă un animal fără coarne și fără 

dungi, cu aripi foarte sclipitoare.

— Sigur ești un fluture cu care mă pot juca! strigă el entuziasmat.

Dar animalul acela ciudat scutură din cap.

— Sunt o libelulă! Oare poți zbura la fel de repede ca mine?

Apoi zboară zumzăind peste întinderea de apă.

Între timp, s-a lăsat înserarea și micul fluture tot nu a reușit să-și găsească un prieten. 

Pe cer au apărut deja primele stele. Fluturele ridică brusc capul.

„Poate că aceste luminițe sunt fluturi care îmi fac cu ochiul“, își zice el. Își desface 

aripile și inspiră adânc. „Dacă vrei să zbori foarte departe, trebuie să-ți iei avânt.“

Brusc, aude un plânset încetișor. Privește împrejur și vede o mică gărgăriță care stă pe 

o ramură.

— Ești cumva un fluture? o întreabă el.

— Nu, suspină gărgărița și scutură tristă din 

cap. Ai mai văzut cumva un fluture roșu cu 

puncte negre?
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El scutură din cap. Oh, dacă ar fi avut măcar coarne. Și dungi negre și galbene, dacă 

ar fi avut carapace roșie cu puncte negre sau aripi lungi cu care să zboare repede…

Se apropie de gărgăriță.

— Dar de ce ești atât de tristă? o întreabă el.

— N-am niciun prieten care să se joace cu mine, îi răspunde gărgărița.

Fluturașul râde.

— Vrei să fim prieteni? Atunci am putea explora împreună câmpia sau am putea 

descrie modele minunate pe cer dacă am zbura împreună.

Și din acel moment cei doi au început să se joace împreună. Pentru că prietenii sunt 

tot ce poate fi mai bun pe lume!
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