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    Num liNdo dia de primavera Nasceram FloFi, loli e plumi, Três passariNhos muiTo 
esperTos, Filhos de um casal de pardais que vivia Numa das árvores mais alTas do 
parque. 
    mamãe pardal esTava muiTo orgulhosa de seus FilhoTes e TraTou logo de 
alimeNTá-los com o que há de melhor para passariNhos Tão pequeNos. 
    FruTiNhas, iNseTos, miNhocas e semeNTiNhas, Tudo bem digerido para Formar uma 
papa bem saudável.  ela sabia que seus FilhiNhos precisavam Ficar graNdes e ForTes.



    logo, os pequeNos FloFi, loli e plumi esTavam coberTos de peNas brilhaNTes e 
proNTos para se aveNTurar pelo muNdo.  
    Já era hora da mamãe pardal eNsiNá-los a voar. 

    loli e plumi se mosTravam bem disposTas a baTer suas asiNhas e a se aTirar 
para o galho mais próximo.  Na verdade Já viNham FazeNdo isso há alguNs dias, 
mas FloFi Não queria sair do NiNho para ver o que havia além daquela cama 
queNTiNha.  
    mamãe pardal TeNTava coNveNcê-lo do quaNTo seria diverTido voar, mas FloFi 
TiNha uma opiNião diFereNTe. 



    um dia, mamãe pardal resolveu dar uma aJudiNha à coragem do FloFi.  de 
repeNTe, quaNdo ele meNos esperava, ela lhe deu um cuTucão e FloFi caiu para Fora 
do NiNho.
    – baTa as asas FloFi! - griTava a mamãe - baTa as asas Filho!
    FloFi Não Teve ouTra escolha, baTeu as asas e voou aTé o galho mais próximo.
    – mamãe!  NuNca mais Faça isso! - griTou ele assusTado, veNdo sua mãe riNdo de 
alegria e alívio por vê-lo bem seguro e viTorioso.
    Nos dias seguiNTes, FloFi, mais coNFiaNTe, Foi TeNTaNdo seguir suas irmãs e logo 
era o passariNho mais ligeiro do NiNho.
    mamãe pardal esTava muiTo Feliz com os seus esperTos FilhoTes.  eles Já eram 
capazes de caçar iNseTos e comer semeNTiNhas sem NeNhuma aJuda.



    um dia, FloFi voou com sua mãe aTé uma casa que Ficava perTo do 
bosque.  era a casa de doNaNa, a doceira mais Famosa da cidade. 
    doNaNa sempre Jogava migalhas de bolos, TorTas e biscoiTos para os 
bichiNhos que visiTavam seu quiNTal.  FloFi logo descobriu que aquelas 
maravilhas eram muiTo mais gosTosas do que as miNhocas e FruTiNhas 
que ele comia.
    – FloFi, dizia mamãe pardal, você Não pode comer só bolos e biscoiTos.  
para Ficar ForTe e saudável, você precisa comer iNseTos, FruTiNhas e 
semeNTiNhas.
    Não adiaNTava a mamãe Falar, Tudo o que FloFi queria era comer os 
doces e, como Já esTava bem graNdiNho, ele mesmo decidia o que iria 
comer.



    de TaNTo comer doces, FloFi virou um passariNho bem gordiNho. 
Tão gordiNho que Não coNseguia mais voar como os ouTros 
passariNhos.
    um dia, FloFi esTava disTraído, eNcheNdo a barriga com o 
Famoso biscoiTo de chocolaTe de doNaNa, que Nem NoTou a 
aproximação do gaTo oTelo, que morava Na casa ao lado.



    de repeNTe, Num salTo bem plaNeJado, o gaTo oTelo preNdeu o FloFi em suas 
garras.  assusTado, FloFi deu uma bicada Na paTa do gaTo e coNseguiu Fugir 
para a horTa do quiNTal.  mesmo com seu modo desaJeiTado de correr - aFiNal 
passariNhos são FeiTos para voar e Não para aNdar - FloFi coNseguiu se escoNder.    

    FloFi aiNda respirava oFegaNTe, quaNdo viu No céu sua mãe FazeNdo um vôo 
rasaNTe e eNFurecido sobre o gaTo oTelo. 
    apesar de ser bem meNor do que o gaTo, a coragem da mamãe era TaNTa, que 
coNseguiu aFugeNTá-lo.



    quaNdo Tudo Ficou TraNqüilo NovameNTe, FloFi saiu de seu escoNderiJo e Foi 
correNdo para o lado de sua mãe. 
    – FloFi, você esTá bem? - depois de um abraço bem aperTado ela disse: - viu só?  eu 
disse que você Não poderia só comer doces.  você Não coNsegue mais voar de Tão 
gordiNho que esTá e quase virou almoço de gaTo.
    – ah! mamãe, que medo!  agora eu eNTeNdo porque você queria TaNTo que eu 
comesse FruTiNhas e miNhocas.

    – isso, meu Filho, é que é comida de passariNho. 
    – e agora mamãe?
    – agora você Terá que Ficar escoNdido aqui por alguNs dias e comer apeNas 
o que vou lhe Trazer, aTé que volTe a ser o passariNho magriNho que era aNTes. 



    em poucos dias FloFi volTou a voar pelo imeNso céu azul JuNTo às suas irmãs 
loli e plumi e ouTros passariNhos sapecas.  
    TiNha apreNdido uma graNde lição. 
    é claro que ele aiNda come os deliciosos doces de doNaNa, mas só de vez em 
quaNdo.


