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Odată ca 

niciodată, la o fermă 

din apropierea unui 

sătuc, 

trăia un puişor pe nume 

Daisy. 



- Când cresc mare, vreau să zbor sus, sus 

pe cer! spunea Daisy. 

Dar toţi ceilalţi pui 

râdeau de ea. 



- Ce ciudată eşti! îi spuneau. Nu 

ne mai jucăm cu tine. 

- Daisy, putem da din aripi, dar este 

foarte greu pentru un pui să zboare, îi 

spuse mama.  



Dar Daisy nu se lăsa. 

Zilnic exersa de una 

singură, fluturându-

şi aripile. 

Flap, flap, flap, îşi 

flutura aripile,
dar nu se putea ridica. 



În timp ce exersa, se vedea 

zburând sus pe cer, privind 

în jos la ceilalţi pui.  

Se vedea trecând în zbor pe 

lângă vrăbii şi rândunele.  

- Ia te uită! ar spune
păsările. Un pui care 

zboară! 



Se ridica puţin de la sol, dar 

cădea imediat înapoi. 

Aşa că … Flap, flap, flap, Daisy 

îşi flutura aripile în   fiecare zi. 



- Niciodată nu voi putea zbura! se 

văita ea mamei. Au dreptate 

ceilalţi. 

- Daisy, tu nu eşti ca ceilalţi pui. 

Ei nu îşi doresc să zboare, dar tu 

îţi doreşti! Poţi să o faci! îi spuse 

mama. 



A doua zi, Daisy s-a suit pe coteţ şi  

flap, flap, flap, şi-a fluturat aripile. 

S-a ridicat în aer şi  

şi-a fluturat aripile… 

și şi-a fluturat aripile … 

şi și-a fluturat aripile … 

şi 



Ceilalţi pui râdeau în 

hohote. 

- Ha, ha, ha! Ţi-am spus noi! 

Puii nu pot zbura! 



Dar în ziua următoare, Daisy  

s-a cocoţat şi mai sus, pe un 

hambar. 

Flap, flap, flap, Daisy 

şi-a fluturat aripile. 

S-a ridicat în aer şi şi-a fluturat 

aripile… şi şi-a fluturat aripile … 

şi şi-a fluturat aripile… 



Continua să zboare! 

Vântul de sub aripi se înteţi 

şi ea zbură tot mai sus!

Vrăbiile şi rândunele ziceau: 

- Uimitor! Un pui care zboară! 



Iar ceilalţi pui şi-ar fi 

dorit să fie ca ea. 

Au spus: 

- O, Daisy, eşti uimitoare! 
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