A Cartola do Fellini
Na BAOBÁ livraria em 29.04.2017
Era uma vez o Grande Mágico Fellini, que, numa rajada de vento, de repente, perdeu a
sua preciosa cartola!
A cartola voou, voou, aos trambolhões, e acabou em frente da porta de um
astronauta, virada para cima. Do interior da cartola, saltou um gato!
O gato andou, andou e encontrou o mágico, que nesse momento de apercebeu de que
nha perdido a cartola e que esta nha caído virada para cima, deixando que o gato se
escapasse.
O mágico, acompanhado pelo gato, foi à procura da cartola perdida. Mas, de repente,
começou a chover. E o mágico pensou: “Oh, meu Deus! Todas as pombas que eu tenho na
cartola…” Abriu o seu guarda-chuva e nesse momento parou de chover.
De tanto procurar a cartola, o mágico ﬁcou com fome e rou do seu bolso uma
banana, que começou a descascar. Eis senão quando, aparece a velhinha Juvelina. A velhinha
pediu ao mágico: “Ahhhhh… O senhor não tem por acaso por aí um copinho de água para
mim?” O mágico Fellini respondeu: “Minha senhora, não tenho, mas sei onde há água. Com o
vento, eu perdi a minha cartola e com a chuva ela encheu-se de água. Vamos procurá-la
juntos?”
A velhinha concordou e procuraram, procuraram… Procuraram todo o dia. Andaram
para a frente e para trás, para cima e para baixo, monte acima e monte abaixo, pelo túnel, até
à escola, até à igreja, até ao hospital. Não encontraram a cartola em lado nenhum! Escureceu
e eles já estavam muito cansados. Decidiram sentar-se num banco de jardim, a descansar, a
comer a banana, a falar sobre a vida. A velhinha Juvelina sacou do seu caderno de esboços, o
seu diário gráﬁco, e começou a desenhar as ﬂores que havia no jardim. Ao vê-la, o mágico
ﬁcou muito interessado no talento que a velhinha nha. Disse-lhe: “Oh, minha senhora! Isso
está muito lindo!”
Assim estavam quando aparece no jardim a Vitória. O mágico ﬁcou embasbacado,
encantado, hipno zado. Foi amor à primeira vista! Meteu conversa com ela: “Ó menina, por
acaso viu por aí uma cartola?” E a Vitória lembrou-se: “Ah, mas eu vi uma cartola! Estava eu a
sair da casa do astronauta – eu nha ido fazer as compras – e acho que vi uma cartola caída
ao pé da porta, agora que o senhor me pergunta…”
E o mágico e a velhinha Juvelina exclamaram, entusiasmados: “A cartola apareceu!” O
mágico disse: “Juvelina, vamos buscar a cartola? Vitória, mostra-nos o caminho.” “Miau”, disse
o gato.
E assim foram todos juntos até à casa do astronauta, onde encontraram a cartola. A
velhinha Juvelina bebeu a água – cuspiu as pombas – e foi para casa.
Por esta altura, já era de noite e o mágico estava muito cansado. Foi convidado para tomar um
cafezinho, com a Vitória, em casa do astronauta!
E vitória, vitória, acabou-se a história!
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