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Era uma vez uma planta que vivia

Era uma vez uma planta que

vivia
vaso,nana janela
janela de
em em
um um
vaso,
de um
um
apartamento. Ela vivia muito triste e

apartamento. Ela vivia muito triste e

sem vida.

sem vida.

Suas pétalas estavam murchas e
ela não tinha alegria em viver.

Suas folhas estavam murchas e

ela não tinha alegria em viver.
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Ela vivia no parapeito de uma

Ela
no acontecendo
parapeitodode
janelavivia
e via a vida
lado uma
de fora da casa.

janela e via a vida acontecendo do lado
de fora da casa.
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A menina que cuidava dela era
muito atenciosa e regava o vaso, não
A menina que cuidava dela era
deixando
faltar água.
A menina
também
muito atenciosa
e regava
o vaso,

não deixando faltar água. A menina
afofava a terra de vez em quando e
também afofava a terra de vez em
colocava
vitaminasasque
alimentavam
quando as
e colocava
vitaminas
que a

alimentavam a pequena planta.
pequena planta.
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A pequena plantinha seguia triste,
sem saber o motivo de sua tristeza.
Ela se sentia muito cansada e

A pequena plantinha seguia

sabia que
continuasse
assim,
não
triste,
sem sesaber
o motivo
de sua

tristeza.
duraria muito tempo.

Ela se sentia muito cansada e
sabia que se continuasse assim, não
duraria muito tempo.
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Certo dia ela percebeu uma
Certo

dia

ela

percebeu

uma

movimentação estranha na casa, um
movimentação
um
corre-corre dasestranha
pessoas nada casa,
casa em

que ela morava
e soubedaque
família
corre-corre
das pessoas
casaa em
que
iria se mudar.

ela morava e soube que a família iria se
mudar.
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A pequena planta se sentiu mais
triste do que de costume e percebeu
A pequena planta se sentiu mais
quetriste
seria
sua janela.
Isso a
do tirada
que de de
costume
e percebeu

que seria
tirada
de sua janela.
a
deixou
muito
assustada,
poisIsso
aquela
deixou muito assustada, pois aquela
janela
delaeram
eramtudo
tudo
o que
janelae eaavista
vista dela
o que
a a

pequenina planta conhecia.
pequenina planta conhecia.
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colocando os móveis em um grande
caminhão.

A

pequena

planta

ficou

preocupada, pois todos os móveis da
casa haviam sido retirados e ela via,
pela janela, a movimentação da família.
Ela viu que homens estranhos estavam
colocando os móveis em um grande
caminhão.
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Todos tinham ido embora e ela se
Todos tinham ido
embora
e ela se e a
sentiu abandonada,
pois
o quarto
sentiu abandonada,
o quarto
e a mais
casa estavam
vazios,pois
e ela
não via
casa estavam
vazios, eeela
não via mais
a
a menina
sua amiga
pensou
que
A noite chegou
e não seu
havia mais
menina
sua amiga
e pensou
quecasa
seue fim
ninguém na
a pequena planta
fim seria
acabar
sozinha
na
casa
vazia.
fechou suas folhas, pois sentia que era

seria acabar sozinha na casa vazia.

A noite chegou e não havia mais

chegada a hora de sua despedida da vida

ninguém na casa e eadormiu.
pequena planta
fechou suas folhas,
pois sentia que era
chegada a hora de
sua despedida da
vida e dormiu.
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Quando o sol surgiu, refletindo
seusQuando
raios pela
o solvidraça,
surgiu, iluminando
refletindo o

seus
raios pela
vidraça, planta
iluminando
o
ambiente,
a pequena
percebeu
ambiente, a pequena planta percebeu

que estava viva, mas teria mais um dia

que estava viva, mas teria mais um dia
solitário
pelafrente
frentee eseseconformou.
conformou.
solitário
pela
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As horas
horas passaram
passaram monótonas
e
As
monótonas

e no
nocomeço
começo
tarde,
surpresa
da da
tarde,
parapara
surpresa
da
da pequena planta, ela viu a menina
pequena planta, ela viu a menina que

que cuidava dela entrar no quarto
cuidava dela entrar no quarto correndo.

correndo.

AA menina
segurou
o nas
vaso
nas
menina segurou
o vaso
mãos
mãos e disse:
e disse:

- Vou te levar para um lugar lindo,
- Vou te levar para um lugar lindo,

em nossa nova casa.
em nossa
nova casa.
E continuou:

- Pedi para que minha mãe me
trouxesse aqui para te buscar, pois não
queria te deixar sozinha.
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No colo da menina, que estava
sentada no banco de trás do carro, a
pequena planta olhava a paisagem e
apreciava os lindos jardins do novo
bairro para onde a família se mudou.
Ao chegar à nova casa, a menina,
com todo o cuidado, retirou a pequena
planta do vaso e a colocou na terra,
dentro de um buraco que tinha feito.
Cobriu as raízes da plantinha
com terra, regou sua raiz e a terra, com
água fresca.

Ao chegar à nova casa, a menin
com

todo

cuidado, retiro

a pequena plant

do vaso e a colocou na terra, dentro d
um buraco 14que tinha feito.

e

floresceu,

desabrochando

e

multiplicando suas flores.

A

plantinha

sentiu

a

água

caindo sobre ela, começou a sorrir,
se espreguiçando e espichando suas
raízes.
Com o passar dos dias, a pequena
plantinha,

que

antes

era

triste,

cresceu e floresceu, desabrochando e
multiplicando suas flores.
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Ela sabia que o amor da menina

Ela sabia que o amor da menina

era
era oo mais
mais importante
importante adubo
adubopara
paraseu
seu

florescimento.

florescimento.

Quando a primavera chegou, a
pequena flor estava rodeada de amigos e

16

principalmente de seus parentes, que
tinham brotado de suas raízes.

Quando a primavera chegou, a
pequena flor estava rodeada de amigos
e principalmente de seus parentes, que
tinham brotado de suas raízes.
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