Byliście malutcy i nie było nikogo, kto dałby Wam szczęście, miłość i poczucie
bezpieczeństwa. Byliście smutni i pragnęliście być kochani. Wieczorem, gdy była pora iść
spać, Wy znowu nie dostaliście buziaka na dobranoc i nie zostaliście przykryci kołderkami
w swoich łóżkach. Nagle usłyszeliście odgłos za oknem i bardzo się wystraszyliście.
Ostrożnie wyjrzeliście przez okno. W ciemności zobaczyliście dużego ptaka siedzącego na
drzewie.
- Kim jesteś? - zapytaliście się.
- Jestem Mądrą Sową - odpowiedział ptak.
- Jeżeli jesteś mądra, to spraw, abyśmy byli szczęśliwi i kochani – zgodnie powiedzieliście.
Mądra Sowa przyjrzała się Wam uważnie, myślała przez chwilę i wpadła na pewien
pomysł. Zatrzepotała skrzydłami i sprawiła, że przyleciał po Was Miły Wietrzyk.
Powiedziała, żeby zabrał Was na czterolistne koniczyny.
- Przyniesie Wam to szczęście – powiedziała Mądra Sowa.
- Znam pewne piękne miejsce i zabiorę Was tam – powiedział Miły Wietrzyk i zaniósł Was
na czterolistne koniczyny.
Tam mieliście swoje malutkie łóżeczka. Wiatr codziennie utulał Was do snu, a inne
koniczyny chroniły Was przed niebezpieczeństwem. Jednak czuliście, że jeszcze czegoś
w sercach Wam brakuje.

Nam też w sercach czegoś brakowało. Byliśmy smutni, bo brakowało nam
największego szczęścia w życiu – Dzieci. Stwierdziliśmy, że pójdziemy na łąkę poszukać
czterolistnej koniczyny, która przyniesie nam szczęście. Szukaliśmy bardzo długo, bo bardzo
trudno jest znaleźć czterolistną koniczynkę. Gdy byliśmy już zmęczeni, poczuliśmy Miły
Wietrzyk, który ukazał nam kilka czterolistnych koniczynek. Bardzo się ucieszyliśmy.
Wzięliśmy je ze sobą do domu, aby się nimi opiekować. Opiekowaliśmy się nimi bardzo
uważnie. Z czasem zauważyliśmy, że koniczynki zakwitają, a w kwiatkach jest coś jeszcze.
Tuliliśmy do serca bardzo mocno te koniczynki i tak w serduszkach Mamy i Taty urodziliście
się Wy.
Położyliśmy Was do łóżeczek, przykryliśmy kołderkami, tuliliśmy, a na dobranoc
daliśmy całusy. I tak robimy cały czas. Kochamy Was i bardzo się cieszymy, że jesteście
z nami. Fajnie widzieć Wasze uśmiechnięte i rozradowane buzie. I to prawda, że czterolistne
koniczynki przynoszą wszystkim szczęście.

