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Certa vez, havia uma reunião na Floresta.
Coelho Branco e a Bruxinha Peralta estavam conversando sobre a festa dos
animais que iria acontecer.

Todos haviam chegado. O Elefante Dante, o Ponei Ronei, o Cavalinho
Valtinho, a Abelha Vermelha, e muitos outros.
A festa tinha sido logo no início da manhã, que estava iluminada pela luz
brilhante do Sol
Estavam felizes esses amigos. Tinham ouvido os bons conselhos da Fada da
Floresta.
Eles fizeram um trato. O trato era o seguinte:
Se eles encontrassem algum animalzinho necessitado, eles iam
ajudar imediatamente.
Depois iam relatar para a Dona Coruja, que era a Diretora do Clube
das Festas dos Animais da Floresta.
Dona Coruja, era a ave mais sabida da região.
E sempre que eles precisavam de conselhos, iam conversar
com Dona Coruja.
Ela aprovou a idéia dos amigos ajudarem uns aos aos outros.
Isso era muito bom, porque assim, todos ficavam felizes, e não
haveria tristeza.
Sem tristeza, as flôres desabrochariam mais rápido e teriam um
perfume que deixaria o ar sempre cheiroso.
Atraídas pelos perfumes das flôres, as abelhinhas vinham sugar o
nectar, o pólen e produzir o mel.
Além disso, as abelinhas iam cantar um Zum... Zum... Zum... e o
riacho faria o fundo musical.
Também as Joaninhas vermelhinhas viriam colorir as fôlhas verdes
das plantinhas.

Então a Bruxinha Peralta saiu pela floresta gritando:
-Tem alguém precisando de ajuda aquiiiiiii!?
-Tem alguém precisando de ajuda aliiiiiii!?
E nada de ouvir uma resposta!
Desanimada, falou para o Coelho Branco...
- acho que não há nenhum animalzinho que precise de ajuda!
Nisso, ouviram um barulhinho diferente...
Eram suspiros.
Um cavalinho tinha caído num atoleiro e não podia nem gritar, senão
ele afundava mais.
Foram de mansinho, percebeam que o pequeno cavalinho estava
pedindo socorro bem baixinho..... e sem perda de tempo, foram chamar o
Elefante Dante que era bem forte...só ele poderia retirar o cavalinho do
atoleiro.
Assim foi feito.
O Elefante Dante chegou, tirou o cavalinho e ficou feliz por ajudar o
amigo Coelho Branco e a amiga Bruxinha Peralta.
O Elefante tambem tinha ouvido a conversa de dona Coruja com a
Fada da Floresta.
Daquele dia em diante, todos ficaram atentos. E se algum
animalzinho precisasse de ajuda, lá estariam nossos amigos, praticando boas
ações.
Um dia, quando a Fada da Floresta viesse visitá-los novamente,
ficaria bem feliz.
Teriam muitas flôres, muitas abelhinhas, muito mel, muitas
Joaninhas, e a Floresta estaria inteiramente colorida de boas ações.
Fim
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