
As estórias que vou contar
começam por : 

            -“Era uma vez...” .
São histórias de encantar! 
 - Começamos? Um, dois, três.

♦ 

A pescada Carlota

A primeira a ser contada 
é uma história do mar.
É do peixe Carlota
que detestava brincar.

Carlota era uma pescada, 
bonita e inteligente,
tinha, porém, um defeito, 
nada a deixava contente!                       

Nunca queria nadar 
nem entrar em correrias,
deslizava pelas ondas, 
sem ligar a parcerias.

Um dia, fugindo a um peixe-aranha,
que a apanhou de surpresa,
não viu a rede de pesca 
e, lá dentro, ficou presa.

           Chamou pelo seu cardume. 
           Chorou. Gritou em voz alta!
           Arrependeu-se! 
           Dos amigos sentiu falta.



Quando pensava perdida 
a esperança de se salvar,
logo as amigas pescadas 
a quiseram ajudar. 

O cardume apareceu,
salvou-a de grande perigo!
Foi assim que aprendeu 
a importância de um amigo.

Carlota aprendeu a lição. 
Não é bom andarmos sós...
trata pois com atenção
os que vivem entre nós!



O ratinho Pimpão

Era uma vez um ratinho 
que se chamava Pimpão. 
Por ser muito inquieto,
saltava, brincava, corria...   
até jogava ao pião!

Era a mãe que lhe dizia:
-“ Pimpão não corras assim!” 
 O ratinho não ouvia, 
dizia sempre que sim.

Naquela tarde de sábado, 
Pimpão andava a correr.
A mãe tentou avisá-lo: 
– “Cuidado! Um buraco! Estás a ver?”

Pobre Pimpão não o viu, 
na ânsia da brincadeira, 
lá dentro, de súbito, caiu:
- “Oh! Pimpão que grande asneira !”

O olho ficou inchado,  
uma perna ficou ferida.
-“ Vês Pimpão, não tens cuidado!”
disse a mãe aborrecida.

Pimpão acenou que sim, 
com a cara magoada.
- “Tanto avisei”!
“Não te valeu mesmo nada”! 

Meninos! 
Ouçam os avisos 
que as mães têm para dar... 
Evitem todos os perigos 
e não se vão magoar.



A rãzinha dorminhoca

Era uma vez uma rã 
preguiçosa a acordar, 
de noite até de manhã 
só queria coaxar. 

Às horas de ir para a escola, 
rãzinha estava a dormir, 
pondo os livros na sacola, 
dizia: - “ não quero ir!”

Ia para a escola 
sem vontade de lá estar, 
a nossa rã mariola 
queria era dormitar.

Pais rãs viviam zangados 
sem saber o que fazer... 
Uma noite, já deitada 
ouviram a rãzinha gemer.

De tanto coaxar de noite 
nossa rã ficou doente, 
tão pouca foi sua sorte!...
Tremia e batia o dente.

Os pais logo lhe explicaram 
que é necessário dormir. 
No colo a filha sentaram 
para que pudesse ouvir:

           Para tudo aprender 
       e andar de dia contente, 
       tens que cedo adormecer 
       para não ficares doente!



Mestre Cuco e a aranha Dolores

Era uma vez um cuco, 
que sendo feito de madeira,
vivia no seu relógio 
sem ninguém à sua beira.

Dava sempre as horas certas,
vinha cá fora cantar, 
saía do seu relógio, 
para todos despertar.

Mas o cuco cantador 
sentia-se muito sozinho. 
Era conversador,
não tinha nenhum vizinho...

Certo dia, ao cantar 
perto da hora da ceia, 
viu a aranha procurar 
um lugar para a sua teia.
 
O cuco ficou contente 
por já ter com quem falar, 
uma companhia presente 
dentro do seu próprio lar.

Assim, aquele relógio 
já tinha dois moradores: 
em cima morava o cuco, 
em baixo a aranha Dolores.

Fizeram grande amizade 
dentro do relógio oco!
São amigos de verdade:
a Dolores e Mestre Cuco.



A libelinha magrinha

Esta é a história da Eva
que era uma libelinha.

           Sobre as flores e a relva,
voava de manhã... à tardinha. 

           Eva não tinha atenção, 
só lhe apetecia voar;
à hora da refeição,
não se queria alimentar.

A mãe ralhava com ela:
      - “Eva, tens que almoçar 

para ficares forte e bela 
pronta para esvoaçar”.

Ela não acreditava 
naquilo que a mãe dizia;
muito mal se alimentava
andava de “barriga vazia”.

Um dia quis voar 
entre duas lindas flores. 
Quando foi a começar,
não conseguiu, tinha dores! 

Parecia sentir-se fraca 
 e com falta de vontade, 
lembrou-se não ter lanchado
e já era muito tarde...

           A mãe foi buscar a Eva. 
           Comeu até regalar! 
           Logo se sentiu melhor...
           Já queria cantarolar . 



Foi assim que percebeu
o que vale a refeição,
e desde logo entendeu
quanto a mãe tinha razão.



            O passarinho medroso

         O pequeno passarinho
 tinha medo de voar. 

         De pé, no extremo do ninho, 
         via os amigos saltar.

Olhava-os de asas abertas 
          a imitar os seus pais. 
          O passarinho temia 
          não ser como os seus iguais.

Não pensava conseguir 
sair do seu ninho quente... 
Tinha medo de cair, 
achava-se diferente.

Um belo dia, ao espreitar,
desequilibrou-se do ninho. 
A pique, caiu do alto, 
com penas em desalinho.

Num esforço de salvação
abriu as asas, sem hesitar.
Tão longe ficou o chão...
Era ele! Estava a voar!
 
Perdeu todo aquele medo
de voar, que possuía.
Não era nenhum segredo
e ele também conseguia! 



♦

Espero que tenhas gostado 
destas histórias a rimar,
foram escritas com cuidado, 
para que as pudesses cantar

Despedimo-nos agora : 
- “Adeus, leiam muito e bem!” -
 Então, vamos lá embora!
 
Abraços! Beijos também...
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