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Vesel, Flopi isi ia zborul. “Daca ma grabesc un pic, o sa ajung acasa
pana se intuneca”. Respira adanc si zambeste. 
“Ce frumusete”, spune el. “Aer curat… Aici, la inaltime, pot sa respir
mai usor decat in apa murdara. 
Prietenul meu se va mira cand o sa-i povestesc despre oamenii pe care
i-am intalnit si despre aventurile mele.”
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Cufundat in ganduri, Flopi viseaza. 
Nici nu-si da seama ca zboara deasupra unei fabrici. 
Deodata, se trezeste intr-un nor de praf. Tuseste. 
Ochii il ustura. 
Nici macar nu mai poate vedea in jur. 
Se loveste de unul dintre cosurile fabricii. 
Ranit la o aripioara, ametit, Flopi ramane atarnat de cosul urias 
strigand: 
- Ajutor, ajutor, cad!
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Doamna Barza, care trecea din intamplare pe langa fabrica, il aude
plangand.
- Nu mai plange micutule. O sa te scap eu de aici. 
Doamna Barza se apropie de Flopi si il aseaza cu grija intre aripile ei. 
- Multumesc, multumesc, mi-ai salvat viata, spune Flopi cu lacrimi in ochi. 
Ingrijorata, doamna Barza il intreaba: 
- Asa este, dar acum cine o sa aiba grija de tine, pana cand aripioara ta

se va vindeca?
Flopi raspunde: 
- Prietenii mei, Ancuta si Vladut, vor avea sigur grija de mine. Vrei sa ma

conduci pana acasa la Ancuta? Stiu eu drumul, nu este greu sa ajungem.
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- Hai! Sa ne grabim atunci, spune barza. 
In scurt timp, doamna Barza si Flopi ajung in fata casei.
- Este cineva acasa? intreaba barza. 
Pentru ca nu primeste nici un raspuns, apasa butonul soneriei cu ciocul.
Ancuta deschide usa. Este acasa si Vladut. Intotdeauna ei invata impreuna.

- Ce s-a intamplat? intreaba Ancuta. Il ia in brate pe Flopi.
- Eu trebuie sa plec acum. Am multa treaba. Trebuie sa-mi construiesc

un cuib pentru puisori.
- Multumesc. La revedere! raspunde Flopi.
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Ingrijorati, copiii pregatesc pentru Flopi un pat pe masura. 
Intr-o cutie, aseaza o batista alba, pe care Flopi se poate odihni. 
Intre timp, tatal copiilor trateaza aripioara lui Flopi. 
- Nu te speria, nu o sa te doara. 
Flopi raspunde:
- Nu mi-e frica. 
El este foarte curajos.
- Taticule, de ce aerul este atat de poluat? intreaba Ancuta.
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- Vezi tu, noi oamenii poluam aerul, raspunde tatal Ancutei. 
Conducem masinile, vechi si stricate, care lasa in urma fumul murdar.
Deseori, ardem gunoiul in curte. Folosim carbune si petrol pentru a ne
incalzi casele. Fumul gros si negru iese prin cos si polueaza aerul. 
De asemenea, construim fabrici care polueaza aerul. 
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Chiar si gunoiul de la ferme, care se imprastie pe camp, polueaza aerul.
- Iar atunci cand aerul este poluat, animalele si plantele se imbolnavesc,

nu-i asa? observa Ancuta.
- Si eu m-am imbolnavit, spune Flopi plangand.
- Ce putem face noi, copiii, pentru a salva aerul? intreaba Ancuta.



Pe distante mici, mergeti pe jos. Este sanatos si pentru voi si pentru
mediul inconjurator. Este bine sa mergeti si pe bicicleta, pentru ca nu
poluati aerul si va mentineti sanatatea.

Calatoria cu trenul, tramvaiul si autobuzul este mai sanatoasa pentru
aer, decat deplasarea cu masina parintilor vostri. De ce? Pentru ca
trenul, tramvaiul si autobuzul transporta mai multi oameni deodata si,
de aceea, polueaza aerul mai putin decat masinile parintilor vostri.
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Cand plecati de acasa, inchideti caloriferele sau sobele. In felul acesta,
economisiti energia. Fabricile care produc energie polueaza aerul. 
De exemplu, cand ard carbunii, aerul se umple de fum negru si ineca-
cios. 

Cand simtiti ca intr-o incapere este prea frig, imbracati-va mai gros.
Daca inchideti bine geamul, va fi cald in camera mai mult timp.
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Nu trebuie sa lasati lumina aprinsa cand iesiti din camera. 
Economisiti electricitate daca stingeti lumina. 
Fabricile care produc electricitate, polueaza aerul.

Nu cumparati prea multe lucruri deodata, daca nu aveti nevoie neaparat
de acestea. Fabricile care le produc polueaza aerul.
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Bateriile consumate, jucariile stricate, sticlele din plastic, caietele si 
cartile vechi trebuie colectate in cosurile speciale, deoarece pot fi 
reciclate. Nu le aruncati in foc!



- O sa facem tot ce ne sta in putinta sa mentinem aerul curat, promite
Vladut. Am s-o rog pe mamica mea sa nu mai conduca masina cu
viteza. Cand conduce cu viteza, masina lasa in urma mai mult fum,
care polueaza aerul.

- Iar eu o sa sting toate luminile cand nu este nimeni in camere. 
Astfel, va fi nevoie de mai putina electricitate. Aerul va fi mai curat!

- Va multumesc prieteni, dar sunt foarte obosit acum. 
As vrea sa dorm putin, suspina Flopi. 
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Flopi adoarme. Viseaza o zana, care face ca aerul poluat sa dispara si
lasa florile sa creasca peste tot. Deodata, aude un cocos si se trezeste.
Se luminase de ziua. Aripioara lui este aproape vindecata. 
Se poate misca din nou. “Uraaa! Pot sa zbor din nou!”

Ancuta si Vladut intra in camera. Sunt gata sa plece la scoala. 



21



22

Ancuta il intreaba:
- Vrei sa mergi cu noi la scoala? Invatatoarea si copiii vor fi bucurosi

sa te vada.
- Daca invatatoarea voastra nu se va supara, vin cu voi. 

In drum spre scoala, Flopi se intreaba daca toti copiii din clasa sunt
asa draguti ca Ancuta si Vladut.

In scurt timp, Flopi se imprieteneste cu ei. Acum, le povesteste ce s-a
intamplat. Apoi, ii roaga pe toti sa faca tot ce le sta in putinta pentru a
pastra curate apa, aerul si natura intreaga. 
Copiii promit ca isi vor da toata silinta.



23



24

Flopi intreaba copiii:
- Cine arunca hartii de la bomboane, cutii si sticle goale in iarba sau in

apa? 
O fetita raspunde:
- Eu, cateodata… 
Un baietel se lauda ca el arunca intotdeauna hartiile in cosurile de
gunoi speciale pentru hartie.

Toti copiii promit ca, de acum incolo, vor calatori numai cu tramvaiul
sau bicicleta la gradina botanica, la circ, sau spre locurile de joaca.
Pentru ca tramvaiul, bicicleta si trenul polueaza aerul mai putin decat
masinile parintilor vostri.
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Toti copiii sunt fericiti si canta un cantecel pentru Flopi. 
Flopi primeste o bucatica de mar de la invatatoare. 
Fericit, el isi ia la revedere de la copii si le promite ca va reveni printre
ei curand.
- Ai grija sa nu te mai lovesti de vreun cos de fabrica! il sfatuiesc ei.
- O sa am grija, promite el, si dispare dupa un nor. 
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Din zbor, Flopi observa melcul, care sta pe o piatra si vorbeste cu o
broscuta. Ii este dor de prietenul sau. Flopi il striga:
- Hei! M-am intors!
Melcul il vede si este foarte bucuros. 
- Uraaa! S-a intors prietenul meu Flopi!

Flopi si prietenul lui stau de vorba. Intre timp, se intuneca. 
Amandoi sunt foarte obositi. 
Adorm, unul langa celalalt, in iarba moale. 
Flopi viseaza: pe Ancuta, Vladut si toti copiii de la scoala, 
care sunt hotarati sa protejeze natura.



Flopi este un animal ciudat. El zboara ca o pasare si inoata ca un
peste. Va amintiti ca Flopi a inotat intr-un rau murdar si s-a imbol-
navit. 
Din fericire, Oana si Petrica l-au ingrijit pana cand el s-a vindecat.
Apoi, Flopi si-a luat la revedere de la copii. Acum, vrea sa se intoar-
ca din nou acasa, in lacul limpede din padurea intinsa. De-abia
asteapta sa-l revada pe melc, prietenul lui de care se despartise.



Proiectul “Flopi” se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani.

Acest proiect a fost initiat de Agentia Flamanda de Mediu, organizatie guvernamentala pentru 
protectia mediului din regiunea Flandra (Belgia), cu sprijinul Comisiei Europene.

Copiii din 13 tari, printre care si Romania, vor face cunostinta cu pestisorul Flopi, prin inter-
mediul administratiilor nationale de mediu: Austria (Agentia Federala de Mediu), Belgia
(Agentia Flamanda de Mediu), Bulgaria (Ministerul Mediului si Apei), Cipru (Serviciul pentru
Protectia Mediului – Ministerul Agriculturii, Resurselor Naturale si Mediului), Danemarca
(Ministerul Mediului si Energiei), Estonia (Centrul de Informare pentru Mediu), Germania
(Agentia Federala de Mediu), Ungaria (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor), Irlanda
(Serviciul National pentru Informatii de Mediu), Italia (Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului si pentru Servicii Tehnice), Olanda (Ministerul Locuintei, Planificarii Teritoriului si
Mediului), Romania (Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Directia Relatii Publice), 
Slovenia (Ministerul Mediului si Planificarii Teritoriului).
Toate tarile participante sunt membre ale “Green Spider” - reteaua europeana a comunicato-
rilor de mediu.  
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