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GR IGOR E V IERU

Cele mai 
frumoase  

f lori

OAnA ISPIR

Ilustrații de





M âine e ziua mamei. Mitru vrea 
să-i dea un buchet de cele mai frumoase flori. 
Hei, dar cine știe cele mai frumoase flori? 
Hei, dar cine știe cele mai frumoase-frumoase 
flori?! Ș-apoi Mitru nici că vrea să afle cineva 
despre ce-i pregătește el mamei!

— Am să mă duc la albină, s-a gândit 
Mitru. Ea știe toate florile.



Și se trezi cu noaptea în cap să prindă 
albina acasă. Pe un fir de romaniță, albina 
se spăla pe ochi cu un bob argintiu de rouă, 
dinaintea casei ei.



— Albiniță, albiniță, 

Pe un fir de romaniță!

Tu de-aici la șapte poști

Toate florile cunoști.



Hai să căutăm cele mai frumoase flori!
Albina își ridică ochii, îl privi mirată și nu 

spuse nimic. nu-i prea plăcuse ei acest „hai”, 
și nu „te rog”.



Mitru însă înțelese că albina nu vrea să-l ia 
cu ea și adăugă:

— Pentru mama mea!
— Bine! Mergi cu mine, i-a răspuns scurt 

albina, pentru că ea mai mult face treabă decât 
vorbește.





În câmp, albina se opri pe o floare mare, 
roșie. Mitru întrebă:

— Aceasta e cea mai frumoasă floare?
— nu știu. Acuși vedem, i-a răspuns albina, 

făcându-se nevăzută printre petalele florii.  
Dar tot atunci ieși numaidecât la suprafață.

— nu! Aceasta nu este frumoasă.
Și, fuga-fugulița, o luară mai departe.


