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Havia em uma pequena cidade do interior um circo muito divertido que se 

apresentara durante duas semanas naquela localidade, para alegria das 

crianças e de todos os demais moradores. 

Certa manhã cheinha de sol, o circo começou a ser desmontado. Partiriam 

para outra cidade, para novas apresentações. 

Todos os componentes do circo acordaram bem cedinho e trabalhavam na 

desmontagem da lona e na arrumação de todo material circense. 

Eram tantas cores sendo dobradas, levantadas e guardadas em coloridos 

baús e containers, que parecia uma festa de luzes ( mais alegria do que a 

tristeza da partida !). 

Depois de tudo organizado e toda a área varrida e muito bem limpa, 

dirigiu-se  todo o comboio de carros e caminhões, para a estação de trens 

que ficava bem pertinho dali. 

A criançada da cidade gritava com acenos de despedidas e sorrisos 

faiscantes de alegria. 

Ao chegarem na estação dos trens, lá estava uma grande trem pronto 

para ser carregado com todo o material, cargas, jaulas dos animais, etc 

Depois de algum tempo de muito esforço e trabalho produtivo, tudo 

estava arrumado para a viagem e o trem...pronto para partir ! 

Piiiiuuuuuiiiiii.... apitou com força a locomotiva avisando a todos da 

partida iminente. 

Piiiiiuuuuiiii... apitou novamente a grande máquina com extenso comboio 

de vagões de cargas e outros de passageiros (  a grande maioria de 

trabalhadores do circo). 

E rangeram-se as rodas de ferro sobre os trilhos reluzentes. 



 Partia o grande trem com seus movimentos e sacolejos  e ruídos , 

próprios. 

Em pouco tempo ganhara velocidade e ritmo, galgando grandes 

distâncias. 

Após, aproximadamente hora e meia, de  viagem, o comboio passou a 

subir uma grande serra e a velocidade diminuiu um pouco. 

Todos estavam alegres com a mudança de local e da possibilidade de 

novas apresentações para outras pessoas. Alguns se encontravam fitando 

longe, o horizonte e tudo que dele fazia parte da paisagem distante e em 

constante movimento. 

 Outros, meios sonolentos, com o chacoalhar dos vagões, ora dormiam, 

ora acordavam com algum brusco movimento.  

Sentado junto a  uma das grande janelas estava o mágico do circo. Partira 

todo pronto como se fora realizar uma apresentação no picadeiro. De 

fraque negro e já meio surrado pelo tempo e com sua cartola negra e 

extremamente nova, bela, contrastando com toda sua roupa. 

E, este mágico, meio sonolento,  ora encostava , ora  se afastava da janela 

aberta do vagão em que se encontrava,  movimentando-se, semi-

inconsciente,  no balanço natural do vagão que corria sobre os trilhos. 

Numa dessa cochiladas, em uma curva mais pronunciada que o trem fizera  

bem no alto da serra... a cartola saíra voando,  voando... pela janela do 

trem... 

Desejo informar ao possível leitor que aquele chapéu não era um chapéu 

como outro qualquer. 

 Era uma cartola negra e que tinha uma singularidade : mudava de cor  a 

todo o momento !  E não somente isso, mas desenhor multicores 

apareciam sob as mais variadas formas. Eram cubos, trinângulos, 

trapézios, mandalas... Tudo muito colorido e maravilhoso ! 



Às vezes ficava um amarelo-canário,  às vezes azul-turquesa e outros 

azuis... vermelho, laranja, verde, lilás... e, até mesmo, ficava algumas 

vezes de todas as cores possíveis e inimagináveis... ! 

Sem dúvidas tratava-se de um chapéu verdadeiramente mágico ! 

E...naquela manhã ensolarada em que saíra voando pela janela do trem, 

flutuara por um imenso e infinito  azul-celestial... 

Até que fora pousar justamente sobre a cabeça de uma pássaro. Um 

pássaro? Ahhh..não falei? Como era de se esperar de uma chapéu 

verdadeiramente mágico ele se adaptava perfeita(mente) , em forma e 

tamanho, sobre a cabeça em que se postava.     

E esse pássaro passou a descrever, no céu, loopings, disparos verticais, 

desenhando sobre o imenso azul desenhos multicores,  sentimentos sob 

as formas de cores vivas e mutantes.. 

...E mutantes, e mutantes e mutantes ( diria a brisa). 

Ahh..aquilo era  um espetáculo deslumbrante : Cores Vivas...  e luminosas! 

Os demais pássaros que por ali passavam, pousaram um a um, nos galhos 

das árvores da floresta  a assistirem, fascinados, aquele maravilhoso 

fervilhar de luzes e cores. 

O abençoado pássaro, assim como um formidável maestro, fazia eclodir 

no ar um show de cores-sentimentos a irem sumindo, sumindo, 

devagarinho, devagarinho, depois de alguns minutos de muita luz e vida. 

E, assim, um sem número de imagens, desenhos, símbolos, tudo, tudo 

surgia do voo milimétrico e ao mesmo tempo  de uma grandeza 

considerável realizada po aquela ave anônima e passageira... 

E, nisto, quando já uma imensa plateia de bichos e pessoas se admiravam 

daquele inusitado e estranho velho mundo novo, o pequenino  chapéu 

soltou da cabeça do pássaro, voando para bem longe...  De imediato, 

todos os que viram aquilo, colocaram as mãos um pouco acima dos olhos 

para tentarem ver para onde voava tão intrigante artefato multicor. 



Os ventos, bricalhões, seguiram levando o colorido chapéu para longe, 

deixando-o finalmente cair sobre uma grande árvore. 

Um macaquinho que por ali estava, ao ver um chapéu tão bonito, saltou 

ligeiro para o alto do galho colocando sobre a cabeça o maravilho e 

insuspeito objeto. 

De imediato, como se fosse mágica ( e era!), ele começou a  dar saltos e 

mais saltos no meio às árvores, criando cipós de luz a iluminar as copas 

das árvores. Depois desceu para o solo iluminando a grama, que passar de 

um verde esmeralda a um dourado infinito e cintilante. E, ao caminhar 

pelas matas cintilantes,  pequeno macaco, traçara feérica atmosfera  nas 

planta e pedras , transformando tudo em derredor em luz e cor. 

Dessa forma o macaquinho cobriu todo o campo com luz e resplendor, 

emprestando  mantos de  cores frescas e exuberantes às flores e as 

cascatas que fervilhavam, assim, em luz... 

Até que, sem mais, o pequenino símio, em um movimento ligeiro, 

arrancou o chapéu da cabeça e soltou-o do alto de uma imensa ponte que 

atravessava... 

E o chapéu mágico saiu voando, voando e...novamente os ventos ligeiros o 

levaram para o alto, para o alto... 

Foi-se tão alto, a pequena cartola, que foi parar em outro continente... e 

lá caiu bem lentamente, indo ajustar-se na cabeça grande de uma onça. 

A onça, ao perceber o que lhe acontecia, ficou logo de pé, buscou 

transformar uma folha de bananeira em capa, pegou de um graveto no 

solo e preparou uma grande apresentação para os bichos da floresta. 

Com imensa plateia de todos os animais que por ali habitavam, inclusive 

dos rios e dos lagos, a Onça começou a sua demonstração de mágicas, 

imitando todo o gestual de um mágico a que assistira ensaiando, certa 

vez, escondida numa moita, próxima de um grande circo que se instalara 

nos arredores de uma pequena cidade. 

E, diga-se em verdade, a onça realizou um grande show de mágica e 

outras proezas, levando diversão e entretenimento para todos. 



Mas, quando todos, extasiados, aplaudiam alegres... um coiote pulou 

sobre o palco improvisado e segurou a cartola entre os dentes e fugiu, na 

frente de todos, que boquiabertos não esperavam tal inusitado desfecho. 

A onça corria atrás do coiote e este subia a montanha muito seguro de si 

mesmo. 

E, de repente a cartola foi murchando, murchando... tal qual delicada  flor 

arrancada e combalida. 

Logo, logo o coiote abandonou o triste objeto que ia cada vez mais 

diminuindo, diminuindo..  Dessa forma a cartola encolhera tanto que ficou 

do tamanho de uma pétala. Uma pequenina e reluzente pétala. A onça 

não demonstrou, também, mais interesse no assunto e retornou somente 

com a sua glória temporária e deslumbrante. 

E assim a pequenina pétala foi, mais uma vez, arrebatada pelos ventos 

que a conduziram ligeira para o alto das nuvens que começaram a chorar 

colorido. 

Nisso...uma gota, ou melhor várias gotas grossas de uma tempestade que 

se abatia sobre a estrada de ferro e os trilhos, caíram sobre a face 

enrugada e franzina do velho mágico que dormia, a sono solto, encostado 

na janela do trem... 

 E a pequenina pétala voou, voou e foi caindo bem lentamente. Parecia 

até um disco voador ! 

 Num sopro do vento mais forte ela balançou e foi cair direto dentro do 

trem, pela janela aberta e sobre o nariz do  mágico.  

E, como num passe de  mágica ela voltou a ser apenas uma cartola... 

O mágico acordou, ajeitou a cartola sobre a cabeça e voltou a dormitar  

sonhando um lindo e colorido sonho, totalmente maravilhado e esquecido 

que se encontrava num trem que seguia pelos trilhos,  a todo o vapor ! 

 


