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Era uma vez 
 

 “O livro das sete cores” 
  

que conta a história de dois amigos:  
 

“A nuvem e o caracol”. 



Certo dia, a nuvem, ao visitar o seu amigo caracol, na 

floresta, encontrou o “O veado florido” perto de um 

riacho de água cristalina. 

 



O veado florido e a nuvem  

decidiram parar um pouco para  

“Dez dedos de conversa”. 

 Falaram da floresta, dos seus habitantes e até do riacho . 



No interior da floresta, os grandes amigos descobriram um livro antigo e 
desgastado pelo tempo, que descrevia  
 
 

“O mistério da cidade de  

Hic-Hec-Hoc” 



A cidade era perfeita!  
 
Não faltava comida, todas as pessoas eram honestas e felizes.  
 
A maldade não vivia ali.  
 



Nessa cidade, cheia de templos antigos, passeios gastos e casas humildes  
e que até tinha um castelo,  
vivia  
 
“O Rei menino”.  



O seu grande amigo e confidente era o   

“O pajem não se cala”.  

Falava sempre sem parar,  

coisas interessantes e desinteressantes,  

bonitas e feias, sem nunca se  

cansar de falar. 



O pajem contava histórias fosse  “Devagar ou a correr”, saltava para cima 

de mesas, tocava a sua grande flauta e brincava com  

quem o estivesse  

a ver. 



No castelo “Hoje há palhaços”,  

os palhaços vestiam roupas coloridas  

e casacos com grandes botões, calçavam sapatos enormes e as suas calças 

transformavam-se em calções para que pudessem fazer os seus  

malabarismos e as suas engraçadas brincadeiras. 

.   



Em cada espetáculo  era sempre  

    um “Toca que toca, dança que  

     dança”. Todos se divertiam,  

     dançando, cantando e comendo    

    grandes bolos, feitos pelo      

 cozinheiro do castelo. 



Sorrateiramente, apareceu o “Fura-bolos e seus amigos”, acompanhado pelo 
mindinho, o seu vizinho, o pai de todos  e o mata piolhos. 

 



             No meio de tamanha confusão apareceu um charlatão, dizendo:  
                           - Aqui vive o “Príncipe  de orelhas de  burro”!  
 
  
 
 
                   
 A sua charlatanice era tão convincente que todos pararam, escutando as suas 
palavras.  
                   E o Príncipe de orelhas de burro entro pela                
maior porta  do castelo, 
 



apresentando o  
 
 

“Teatro às três pancadas”. 
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