
O mundo cor-de-rosa 

Um dia eu mais a minha turma fomos à 

Biblioteca ouvir a história do elefante cor-

de-rosa, no entanto, os ditos elefantes cor-

de-rosa, não existem, pelo que não é 

propriamente verdade. 

Todavia, a verdade é outra:  

Numa terra fora da nossa galáxia, num 

mundo pequeno de outras estrelas e outro 

sol, havia elefantes cor-de-rosa. 

Viviam numa floresta verde entre pássaros azuis e manhãs de cristal. 

Eles moviam-se facilmente naquele mundo cheio de alegria. 

Dançavam e cantavam grandes músicas, dando-se as trombas, até altas horas, à luz das 

três luas, porquanto não havia sofrimento e o tempo não se podia medir.  

Mas quantas brincadeiras e quantos risos! 

Um dia o elefantezinho ficou triste porque viu uma florzinha murchar sob os seus olhos 

fixos de espanto, mas a florzinha morreu e o elefantezinho ficou muito triste e com o seu 

coração partido. 

O tempo mudou e já não era um cristal claro. 

Do céu caíam farrapos de algodão, que os elefantezinhos não percebiam o que eram. 

O Inverno chegou e com ele o frio e a neve mataram as plantas, tornando a terra mais 

triste e cinzenta, ficando os elefantezinhos cheios de tristeza, chorando, sem se 

aperceberem porquê e desejando dali saírem.  

De repente o elefantezinho cor-de-rosa, que antes vivia feliz e a brincar com os 

amiguinhos, sentiu-se sozinho e por mais que chamasse, ninguém lhe respondia. 

No meio de tanta tristeza, sentiu que algo estava a acontecer. 

Uma torrente de fogo aquecia os ares e o elefantezinho abriu os olhos e viu muitos 

cometas cheios de luz e gritou, gritou, mas ninguém lhe respondeu. 

Só um cometa, o mais pequeno, o que ia em último lugar, lhe deu atenção e depois dele 

tanto lhe pedir, o aconselhou a agarrar-se à sua cauda e assim voaram para outro planeta, 

onde reinava a paz e a alegria. 

Um planeta onde não houvesse sofrimento; 

O MUNDO IMAGINÁRIO DUMA CRIANÇA ! 
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