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Era uma vez uma lagartinha chamada Lala.
Lala tinha um grande sonho: aprender a voar.

 Mas todos seus amiguinhos achavam aquilo muito
engraçado: "Onde já se viu uma lagarta rastejante

saber voar?"
 



Em um belo dia de sol, Lala
resolveu dar uma volta...

 



Passando por seus amiguinhos Lala começou
a se perguntar: "Por que todos eles tem asas e

conseguem  voar ? "



"Será que um dia meu sonho se
realizará?"



Triste e chateada Lala seguia de volta para casa, sentindo-se
sem esperanças...



Quando de repente ouviu:
-Ei mocinha , por que está triste ?-perguntou uma

linda e fabulosa borboleta.



-É que eu queria saber voar igual ao outros animais -
responde Lala.



- Minha querida, nunca desista de seus sonhos, um dia você
conseguirá ver o mundo através das nuvens e voar tão alto

quanto quiser - diz a borboletinha tentando alegrar a
pequena lagarta.



A lagartinha esperançosa foi embora para sua casinha e
lembrando do que a linda borboleta tinha dito, pensou:
“não desistirei, sei que um dia vou conseguir voar e vou

mostrar para meus amigos que tudo é possível”.



 

O tempo passou e Lala sumiu... 
Seus amigos estavam preocupados. 

- Onde será que Lala se meteu? - disse a abelhinha 
- Será que ela está bem? - disse a joaninha 

- Será que ela ficou triste por termos rido dela?- Perguntou
o Besouro.



De repente apareceu no céu uma linda borboleta e todos ficaram
deslumbrados.



- Quem é você? - perguntou a joaninha. 
- Sou eu, a Lala! - exclamou a linda borboleta 
- O que aconteceu com você? – questionou a abelhinha.
Lala então contou toda sua história. A história de que ela nunca
havia desistido de seu sonho: o de um dia poder voar.

E não é que isso aconteceu...



Por isso devemos sempre lembrar da história da borboleta e nunca
desistir dos nossos sonhos, pois eles são possíveis.
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