A Menina
Gotinha de Agua
Papiniano Carlos
ilu stra ~6es

Joana Quental

Era uma vez
uma menma
chamada
Gotinha de Agua.
A men ina

Gotinha de Agua

Brincava
com os peixinhos,
dava-lhes beijinhos
e beliscoes,
e fugia a rir
por entre as algas,
e JOgava
as escondidas
com as anemonas,
que sao as f lares
de mil cores
que ha no mar.

VIVIa

no mar sem fim .
E era linda,
tao li nda,
vestida de esmeralda
e luar.
Ora no fundo,
ora nas vagas
coberta de espuma,
ela brincava
com suas 1rmas.
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As vezes,
vinha ate a praia
e beijava
as pernas
e os cabelos
dos meninos.
Depois,
a nr
e a cantar
ia de novo
para o mar,
Ia para o largo
ver as baleias
e os nav1os.

E a meni na
Gotinha de Agua,
vestida de esmera lda
e luar,
e tao pequenina,
a for~a que ela tin ha
de maos dadas
as suas irma zinhas!
Todas juntas
eram o Mar.
Um dia,
a men1na
Gotinha de Agua ,
vestida de esmeralda
e luar,
estava a dormir,
a sonhar
a flor
do mar.
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En tao,

Sorriu

o Sol

de contente,

beijou-a

ol hou em volta

na face,

e viu m ilh6es

e logo ela

de gotinhas como ela

como se voasse

boiarem no ar.

subiu no ar.

- Ca estou eu nas nuvens!

Como se sentia leve!

- disse a Gotinha de

Subiu,

Agua .

subi u,
subiu
ate que se viu
numa nuvem
cor-de-rosa.

Entao o Sol
de content e
sorriu tambem
e ao beija-la
nos cabelos
acendeu no ceu
as sete cores
do arco-fris:
ve rmel ho
alaranjado
amarelo
verde
azul
anil
e violeta.

Era tao Iindo!
Tempos depois
vieram os ventos
e disseram
a nuvem:
- Vamos .
E comec;aram
a empurrar
aquela nuvem
e as outras nuvens
que boiavam
altas e rosadas
sobre o mar.

Ate que uma tarde,
estava o Sol
a espreitar,
muito vermelho,
Ia tao Ionge
que parecia quase atras
do Mar,
a men1na
Gotinha de Agua
v1u que voavam
sabre a Terra.

A principia,
a gotinha
estremeceu
de medo.
Mas depois
gostou
da viagem.
E as nuvens
vlaJaram.
Eram como grandes
naVIOS

de algodao em rama .
Andaram
ass 1m
dias e dias
sabre o Mar.
-
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a terra seca,
os campos secos,
secas as fontes,
as flores
e as searas
murchas,
e os homens
tristes,
muito tristes
sem pao
para darem
aos meninos.

Olha as praias
Ia em baixo!
E casas!
E meninos
a brincar!
E estradas
e pontes
e autom6veis
e comboios
a passar!
Depois
o vento parou.
A gotinha
estremeceu
quando viu
dum lado a outro
do ceu
as nuvens escurecerem
como breu.
Olhava
para baixo e via

En tao
a menma
Gotinha de Agua
que tinha
nascido no mar
e usava
um vestido de esmera lda
e luar,
pensou:
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e assobiavam
enquanto cafam.

E se eu fosse
dar de beber
as flores,
aos campos,
se eu fosse
matar a sede
e a fome
aos homens
e aos meninos?
E disse
muito alto
as suas irmazinhas:
- Vamos.

A menina
Gotinha de Agua
pousou
mesmo na boca
duma flor
que sorrindo
fel iz
lhe disse:
-Bend it a!
Bend ita sejas!
E logo
uma abelha,
que andava por ali
em busca de p61en
para fazer mel,
pousou numa petala
da linda flor
e falou -lhe assim:
Bom dia, meu amor.

E deixou-se cair.
Ia a frente
de milh6es
de gotinhas
todas vestidas
de esmeralda e lua r
e somam,
cantavam
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0 Sol
brilhava agora
cheio de alegria
e sacudia
a luz
da sua imensa cabeleira
sobre o mundo.
E as searas
que estavam a morrer
de sede
encheram-se
de espigas
e as arvores
abri ram no ar
os bra~os
ca rregados
de frutos
tao docinhos:
ame1xas
f igos
ma<;as, per as e uvas!

Queres tu dar-me
um pouquinho
do teu p6len
para os meus favos?
E a flor
de petalas
de ouro
abertas
e cobertas
de gotinhas de agua,
todas vestidas
de esmeralda
e luar,
s6 lhe disse:
- Leva o p6len
que qu1seres
para o teu mel!

•
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das plantas,
desceu
desceu
desceu sempre
ate que chegou
a um palacio
maravi lhoso
de crista !
e platina
que havia
no se1o
da terra.

E os homens,
as mulheres
e os men1nos
ag radeci am satisfeitos
a chuva que viera
livra-los
da sede
e da fome.
- Obrigado!
Obrigado!
En tao
a menma
Gotinha de Agua,
vestida de esmeralda
e luar,
desceu
aos cam in hos
escondidos
da terra,
passou
entre as ralzes

Quando acordou,
que saudades
sentiu
do Mar!
E disse:
- Sao horas, irmazinhas.
E puseram-se
a caminhar
Ia nos ca minhos
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do fundo

Gotinha de Agua

da Terra .

e suas irmazinhas,

Caminharam.

todas vestidas

Cam inha ra m.

de esmeralda
e luar,

Ate que um dia,

salta ram

um pastorinho

alegres

que levava

a cantar.

as ovelhas
para o monte,
- quem no diria?viu que duma f raga
brotava
uma fonte.
-Que Iindo! disse o pastorinho,
e com uma folha
de castanheiro
fez uma bica
por onde
a men 1na

Era
um dia de sol
na Primavera,
trinavam
os passarinhos
nos seus violinos,
tocavam os grilos
e os gril6es
nos seus rabec6es,
assobiavam os melros
no seus flautins

r

e os sapos,
os sapinhos
e os sap6es,
a porta
das suas casotas,
estavam a ouvir
contada
pelo sapo Ze Mane!
a hist6ria
dum menino
que foi poeta e pastor
da Primavera
e que era
muito am igo
dos sapos
e sapinhos
e sap6es
e de todos
OS que sao
(como os sa pos)
humildes mas tem
bom corac;ao.

Duas rolas cantavam

E ate

ao desafio

a senho ra

trru -trruu

Dona Formiga

trru -trruu

semp re ataref ada

no alto dum pinheiro,

e consu m ida

e um p1ca-pau,

com a sua vida ,

tau-tau

pousou o fa rdo

tau -tau-tau

tao pesado

brincava
de ca rp inteiro.
Satisfeitas
e felizes,
as cigarras
faziam versos

que levava
e estava
fel iz, esquecida
ao sol da man ha ...

ao sol
e

I

a alegria

de viver:
como e bom amar
ola re, olare,
o que o Sol aquece
e sonha r, cantar
o lare, ola re,
o que nos apetece.
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A menina
Gotinha de Agua
vestida de esmeralda
e lua r

I

olhou o pastorinho
ol hou as fl o res

I

e os bichinhos
do monte
e d isse-l hes:
- Bom dial amigu inh os !
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E pos-se a sa ltar

Atras dela

de pedra em pedra,

vinham

a correr,

suas irmazinhas,

a saltar,

e todas vin ham

a cantar

muito contentes

toda contente .

e felizes.
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E ta nto co rreram,
t ant o saltaram
que em breve,
eia!
estavam
no ribeiro
ao pe do moinho.
- Ola, senhor moleiro!
- Bom dia, meninas.

E as gotinhas

E seguiram.

de agua,

Saltavam

vestidas de esmeralda

de penedo

e luar,

em penedo,

puseram-se

com am

a empurrar

a cantar

com suas maozi n has

entre os peixinhos

a roda

e as engUias

do moinho,

esgu1as

eo moleiro

do ribeiro.

todo contente
dizia:

Caminharam.

- Obrigado!

Caminharam.

Obrigado!

Por entre montes,
no meio de vales,
de aldeia em aldeia.
E eis
chegaram um dia
a enorme represa,
aquela albufeira
ainda va zia.
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•
enche que enche

E
todas vestidas de esmeralda

que queriam ve-la

e luar

a transbordar.

enquanto empurravam

E toea a enche-la

com quanta for~a tinham

,.

Quantos dias passaram?

as pas da turbina

Estavam agora no topo

f elizes cantavam:

da alta barragem.

Roda que roda

Entao a menina Gotinha

gira piao

de Agua disse

roda turbina

as suas irmazinhas:

na nossa mao

- M eni nas, vamos agora

canta rod fz io

par a girar o piao

o novo prodfgio

da electricidade!

bailemos de roda

-Vamos ! Vamos Ia!

gira dan c;a piao

E lan~aram -se

ai roda que roda

a toda a velocidade

na nossa mao.

do alto da barragem .
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E havia

Depois
outros rios
se vieram juntar
tecendo os fios,
os caminhos
a caminho do Mar.

barcos
no no
e homens
a pescar
e pontes,
vilas

Ate que um dia ...
um dia
eia!
chegaram ao estu ario
do grande rio.

e cidades
debru~adas

nas margens
a ve-las passar.
Uma tarde,

Eram
agora
mil hoes
e milh6es
de gotinhas
de agua,
a correr,
a brincar,
a cantar
a caminho
do Mar.

a men1na
Gotinha de Agua
estremeceu
de amor.
Uma gaivota
ro~ou - lhe

de leve
com a sua asa.
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Era o Mar
que estava perto!

0 rio
era cada vez
ma1or,
mais largo,

E uma toninha
que subia

mais fundo.
E havia
ja grandes navios
e uma grande cidade

fora da agua
e disse:
- Ora viva

0 riO

deu um salto

quem e
tao linda!

cheia de casas
e de gente.
A men ina

0 ceu
estava cheio

Gotinha de Agua
pos-se a correr

de gaivotas
que brincavam

mais ligeira

como fumo
dos navios
e gritavam

e disse
as irmazinhas:
- Vamos, meninas,

alegremente
quando viam passar

toea a andar
que estamos

vestida de esmeralda
e luar
a menma

a chegar
a nossa casa
no Mar!

Gotinha de Agua :
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-Ora viva!
Ora viva!
Entao,
a linda menina
Gotinha de Agua,
vestida de esmeralda
e luar,
VIU

que chegara
f ina lmente
ao Mar.

)

E desatou

descansar,

a cantar:

dormir

Eu sou

e sonhar

a men1na

antes que

Gotinha de Agua,

de novo

gotinha azu l

torne a ser

do Mar

nuvem no ar,

que foi

chuva

nuvem

aben~oada,

no ar,

fonte

chuva

a brotar,

a ben~oada,

ribeiro

fonte

a sa ltar,

a cantar,

riO

ribeiro

a correr

a saltar,

e Mar

riO

uma vez ma1s.

a correr,
e que volta

a sua casa
no Mar
onde vai
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